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Ook in 2016 gaat Avifauna Groningen door op de inge-
slagen weg om ieder jaar een Grauwe Gors in de vorm 
van een jaarboek te maken. De redactie, bestaande uit 
Aart, Bauke, Maricée en Rob, heeft er weer een prachtig 
nummer van gemaakt. 

Ook dit jaar is er weer een nummer met een breed scala 
aan artikelen. Er gaat geen jaar voorbij zonder één of 
meer nieuwe soorten voor de provincie Groningen. Zo-
als in 2015 de Grijze Junco, een spectaculaire binnen-
komer, die zich langdurig in de Groninger wijk Beijum 
liet bekijken. De vogel werd ontdekt door Jacob Bosma, 
niet ver van de plek waar hij ook de Haakbekken voor ’t 
eerst zag. Andere nieuwe soorten waren Veldrietzanger, 
Grijze Wouw en Buffelkopeend. De laatste soort, ont-
dekt door Jan Hulscher, is overigens nog niet aanvaard 
en staat alleen in de waarnemingsrubriek van Jacob 
Bosma, André-Willem Faber en Alwin van Lubeck. Wie 
bij het Nieuwe Robbengat geweest is, heeft kunnen 
zien hoe klein en bewegelijk deze eend was. 

De noordoostpunt van Groningen zou er anders heb-
ben uitgezien als de diepe Eems er niet langs loopt. 
Hoofdingenieur Johan van Veen (1893-1959), de gees-
telijke vader van de Deltawerken, is een van de eersten 
geweest met plannen voor de Eemshaven. Hij had kort 
voor zijn overlijden nog gezegd dat “Nederland niet 
ongestraft de goede hydrografische omstandigheden 
bij Uithuizermeeden zou kunnen negeren”. Toen men 
in 1970 met de aanleg begon, zat Nederland nog met 
prognoses van meer dan 20 miljoen inwoners. De stad 
Groningen zou er 400.000 krijgen. Maar toen stokte de 
bevolkingstoename en na aanleg bleef de Eemshaven 
lange tijd leeg. Inmiddels volgebouwd heeft het zijn 
beste tijd als vogelgebied gehad. Maar op goede da-
gen komen de trekvogels er nog steeds massaal, zoals 
het artikel van Jacob Bosma en Willem Wind laat zien. 
De jaren 70 waren ook ‘goed’ voor een geweldige over-
last door afvalwater in de kanalen van Oost-Groningen. 
Dit is gelukkig al lang voorbij. Wie had ooit gedacht dat 
hier nu jaarlijks Lachsterns pleisteren, zoals in het arti-
kel van Willem-Jan Fontijn gedetailleerd is beschreven.

In dit jaarboek ook een stuk over het Westerkwartier 
en wel over de bossen die daar liggen. René Oosterhuis 
van Het Groninger Landschap kent ze als geen ander. 
Overigens heeft ook Staatsbosbeheer een aantal ge-

bieden in het Westerkwartier, zoals de bossen bij De 
Haar en Trimunt in de gemeente Marum.  Het voor-
woord is te kort om ook bij de rest van de artikelen, 
zoals over de Koolmees en Scholekster uitgebreid stil 
te staan, maar ze spreken ieder voor zich. Veel lees-
plezier!

Wat 2016 gaat brengen, ligt nog in het verschiet. Maar 
alles lijkt erop dat het lang verwachte nieuwe vogel-
boek over Groningen, uitgegeven door Profiel in Bedum, 
rond 1 april verkrijgbaar is. De opmaker heeft op het 
moment van schrijven (31 januari) de eerste 100 blad-
zijden af en het ziet er op zijn Gronings niet slecht uit. 
Het boek wordt gedrukt bij Scholma in Bedum, waar 
ook de Grauwe Gors van de pers rolt. Er staan een paar 
honderd foto’s en ruim 300 figuren in. Deze in het-
zelfde stramien gemaakt als de bijgevoegde figuur van 
1200 waargenomen Zwarte Mezen tijdens de invasie 
van 2015. Veel leesplezier! 

Doortrek Zwarte Mees in 2015

Egbert Boekema

Voorzitter Avifauna Groningen

Voorwoord



Broedvogels
In de 19e eeuw was de Krakeend broedvogel in 
 Groningen. Jacob Braak (1821) vermeldt de soort met 
vier namen: Roepereend, Kwakertje, Kreest en Krakeend. 
Bovendien schrijft hij onder andere: “interdiu in 
 arundibundus latent atque mane tantum nutrimentum 
quaerunt” wat er volgens Google translate op neer 
komt dat ze ’s ochtends voedsel zoeken en zich overdag 
in het riet verbergen. De Gavere en van Bemmelen 
(1856) schrijven dat de Krakeend jaarlijks in klein aan-
tal in kleine en grotere wateren broedt. Daarna zijn er 
meer dan honderd jaar geen waarnemingen gedaan, 
wat er in ieder geval op wijst dat ze niet of vrijwel niet 

voorkwamen. In de 20e eeuw werden de eerste broe-
dende Krakeenden in het begin van de jaren zeventig in 
het Lauwersmeer aangetroffen (Boekema, Glas en 
 Hulscher 1983). De soort nam er snel toe van vijf paar in 
1975 via 140-250 rond 1980 naar 275-325 in 1983 voor 
het hele gebied inclusief het Friese deel (Altenburg 
1985). Daarna bleven de aantallen in bepaalde delen 
ongeveer constant, zoals in het proefvlak Schildhoek 
van 163 ha ten zuiden van het Jaap Deensgat. Hier zaten 
van 1984-2008 jaarlijks gemiddeld negen paar, met 
fluctuaties van 5-19 (Kleefstra 2008). In het Lauwers-
meer kunnen in alle voormalige slenken en bij de slui-
zen vrouwtjes met jongen worden gezien; een goede 
plek is het eiland in het Nieuwe Robbengat. Ook op de 
Ballastplaat (18 paar in 2008) zitten veel Krakeenden. 

Als we iets willen weten over het verloop in de hele 
 provincie Groningen kunnen we naar de twee broed-
vogelatlassen van Sovon kijken: Teixeira (1979) en 
Sovon Vogelonderzoek Nederland (2002). De tweede 
atlas gaat over de jaren 1998-2000. Groningen heeft 
afgerond ongeveer honderd atlashokken van 5x5 km 
en daarvan was toen een derde bezet. Ten opzichte van 
de jaren zeventig waren 25 hokken nieuw bezet en 
slechts in drie hokken werden geen Krakeenden meer 
gevonden. Voorlopige resultaten van het laatste Atlas-
project lijken uit te wijzen dat nu zo’n 90% van de blok-
ken in de provincie bezet is (vogelatlas.nl). Vier 
atlashokken in Westerwolde die in 2014 werden onder-
zocht hadden allemaal enkele paartjes broedvogels 
(Boekema 2015), hoewel dit hokken met weinig water 
zijn. De meeste broedvogels zitten in de grotere 
moeras gebieden. Een belangrijk gebied zijn de polders 
naast het Foxholstermeer met 32 paar in 2012. Alles bij 
elkaar genomen broeden er in Groningen op dit moment 
globaal geschat ongeveer 300-400 paar Krakeenden.

Krakeenden in Groningen 
Egbert Boekema

Veel soorten eenden zijn deze eeuw in aantal achteruit gegaan. De oorzaken zijn deels te vinden in een verande-
ring in het milieu, zoals bij de Eider. Een andere factor is plaatselijk verhoogde predatie zoals bij de Bergeend. Een 
derde factor is het klimaat, want door de zachte winters komen bijvoorbeeld Grote Zaagbekken nog nauwelijks uit 
het noorden naar Groningen afzakken. En de Zomertaling, deze was in Groningen als broedvogel ooit bijna even 
talrijk als de Slobeend maar heeft het in de winter moeilijk in Afrika. Er zijn ook uitzonderingen. De Krakeend Anas 
strepera gaat het voor de wind met in Nederland een gemiddelde jaarlijkse toename sinds 1980 van 8% (Hornman 
2015). Ze zijn talrijker dan ooit. Tijd om eens te beschrijven hoe ze het in Groningen doen.

Krakeend, Westerbroekstermadepolder Foto: Theo Bus, digitaalgeschoten.nl
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Opkomst van de Krakeend
In de jaren vijftig waren er vrijwel geen Krakeenden in 
Groningen. Ik heb de dagboeken van Rien Romijn uit 
die tijd doorgenomen en kwam geen enkele Krakeend 
tegen. Het zegt niet alles, maar hij zag in die tijd wel 
Krooneend, IJseend en Topper om een paar minder 
algemene soorten te noemen. De eerste gedocumen-
teerde waarnemingen zijn uit de jaren zestig. Op 20 
september 1964 ziet Geert Udding drie vogels op het 
Zuidlaardermeer (rapport Nederlandse Jeugdbond 
voor Natuurstudie). Op 30 april 1967 ziet Han de Boer 
twee vogels op een opspuitterrein aan de Hoornse Dijk 
in Haren en volgens dezelfde waarnemer ging het bij 
twee vogels op 20 april 1969 in de Dollard om een 
nieuwe soort voor dat gebied. In de jaren zeventig en 
tachtig waren er nog maar heel weinig plekken in de 
provincie Groningen waar groepen Krakeenden voor-
kwamen. Krakeenden zaten buiten het broedseizoen 
vrijwel uitsluitend in het Lauwersmeer en bij Sassen-
hein-Zuid ten zuiden van Haren en in mindere mate op 
de Hoornseplas bij Groningen. Sassenhein-Zuid is een 
zandgat naast de snelweg A28, dat in het begin van de 
jaren zestig werd uitgegraven voor het zandlichaam 
van deze snelweg. In het midden is deze plas meer dan 
tien meter diep maar aan de randen groeien veel 
 waterplanten die van oktober tot in de winter worden 
gegeten. De allereerste vogels kwamen in 1971. In de 
volgende jaren liepen de aantallen snel op tot 144 in de 
winter van 1977/78. Daarna schommelden de jaarlijkse 
maximale aantallen, met een recente uitschieter van 
208 op 15 november 2015 (Figuur 1).

Het Lauwersmeer trok in de jaren zeventig en tachtig al 
honderden vogels in de maanden mei-augustus en is nog 
steeds het belangrijkste gebied in Groningen met 
momenteel duizenden Krakeenden in dezelfde maanden 
waarin ze in de vorige eeuw het talrijkst waren. Het favo-
riete deelgebied aan de Groninger kant is meestal Achter 
de Zwarten, waar in augustus soms een paar duizend 
vogels kunnen zitten. Aan de Friese kant is dit vaak de 
Ezumakeeg. Vlak voor de vleugelrui verzamelen zich 
daar grote groepen mannetjes. In 2009 lag de piek in 

begin juni met maximaal 2100 vogels, daarna nam het 
aantal vogels snel af naar 400 op 14 juni en 80 op 28 juni. 
In andere deelgebieden zaten in juni meer vogels, zoals 
400 in het Blikplaatgat, dat vanaf de uitkijk heuvel bij het 
Zomerhuisbos mooi te bekijken is. In het hele Lauwers-
meer zaten in juni 2009 6248 vogels (Hornman 2012) en 
6746 in 2010. Na augustus vertrekken de duizenden 
Krakeenden. In de maanden september - oktober zitten 
er nog honderden vogels maar in de wintermaanden 
december en januari is het Lauwers meer vrijwel verlaten. 
Dat gaat overigens voor meer soorten op. Het is opval-
lend hoeveel eenden en ganzen er in augustus in bijvoor-
beeld het Jaap Deensgat zitten en hoe weinig in december 
en januari, vaak tot teleurstelling van groepjes vogelaars 
uit het oosten van het land, die eens wat anders willen en 
verwachten dat het Lauwersmeer dan nog veel te bieden 
heeft. In de winter is het Lauwersmeer lang niet zo goed 
als Zuidwest-Nederland waar het een paar graden war-
mer is en veel van onze watervogels, inclusief Krakeen-
den, de winter doorbrengen. 

Het Foxholstermeer met aanliggende polders is in deze 
eeuw een tweede belangrijke plek geworden. De maxi-
male aantallen vogels zijn steeds hoger komen te lig-
gen. In november 2006 zaten er 229 vogels, in december 
2008 bedroeg het maximum 656 vogels, in september 
2012 was dit 970 en in maart 2013 werd dit aantal weer 
overtroffen met 1100 exemplaren als nieuwe piek. 
Daarnaast zijn er recent in het binnenland nog een aan-
tal gebieden bijgekomen waar regelmatig 100 of meer 
vogels pleisteren. Op de meeste van deze plaatsen is 
gemiddeld genomen de periode september - november 
de beste tijd van het jaar. Het zijn de Lettelberterpetten 
(maximum 410, september 2012), Westerpolder   
Kolham (370, augustus 2007), Veenhuizerstukken 
(250,  oktober 2009), Bovenlanden bij Nieuweschans 
(250, september 2012), Leinwijk Zuidlaardermeer (240, 
oktober 2010) en Oostpolder Noordlaren (220, oktober 
2013). De Glimmermade (233), het Hondshalstermeer 
(110), Booneschans (160), Schildmeer (118), Oldambt-
meer (70) en Beijumerbos (96) laten hetzelfde beeld 
zien. Het nieuw aangelegde Dannemeer was in novem-
ber 2015 nog niet helemaal volgelopen, maar er zaten 
in september al wel 91 vogels. Verder zijn er enkele 
tientallen terreinen waar kleine groepjes aanwezig 
kunnen zijn. En ook op de Hoornseplas met 68 vogels 
op 27 november 2015 doen ze het beter dan ooit. Krak-
eenden zijn ook veelzijdiger dan misschien gedacht. 
Regelmatig foerageren kleine aantallen bij laagwater 
op het wad, zoals 68 bij de Westpolder op 4 april 2009 
en op de zilte kwelder van Rottumerplaat. Als laatste 
biotoop noemen we steenglooiingen waar de eenden 
wieren en algen van afschrapen.

Figuur 1. Jaarlijkse maxima van de Krakeend op Sassenhein-Zuid
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Krakeenden het jaar rond
Door per decade de maxima voor vier gebieden 
(Foxholstermeer, Veenhuizerstukken, Westerpolder 
en Hoeksmeer) uit periodes met veel tellingen bij 
elkaar te voegen, hebben we een aardig beeld van het 
jaarverloop in het binnenland (Figuur 2). In januari en 
februari zijn er weinig Krakeenden, in maart komen ze 
terug en gedurende het gehele voorjaar zijn de aan-
tallen tamelijk constant. Na een dip in juni en juli 
(vleugelrui elders?) komen ze weer teug en van eind 
september tot in december zijn de aantallen hoog en 
globaal genomen het dubbele van het voorjaar.

Op open plaatsen waar Krakeenden op waterplanten 
foerageren, zitten vaak veel Smienten en Meer-
koeten, zoals bij de Hoornseplas. Langjarige obser-
vaties op dergelijke plekken wijzen uit dat Krakeenden 
grote concentraties van Smienten enigszins proberen 
te mijden, hoewel de soorten niet agressief tegen 
elkaar zijn. Dit is onder andere ook het geval in de 
polders rond het Zuidlaardermeer, zoals de Wester-
broekstermadepolder. Als waterplanten aan de 
oppervlakte krap beginnen te worden, zoeken Krak-
eenden daarentegen Meerkoeten graag op. Ze probe-
ren dan slierten planten te bemachtigen die 
Meerkoeten na een duik naar boven trekken. 

Verandert de geslachtsverhouding?
Als we naar de geslachtsverhouding kijken dan blijkt 
uit een steekproef van ruim 6000 vogels, verzameld tot 
2009, dat het percentage mannetjes per decade van 
eind augustus tot half april tussen de 53% en 64% 
schommelt (Figuur 3). Bij sommige andere eenden, 
zoals de Wintertaling, neemt het aantal mannetjes in 
de koudste maanden van het jaar relatief toe, maar bij 
de Krakeend is er geen duidelijke trend. In de broedtijd 
is het aantal mannetjes op een aantal verzamel-
plaatsen, waaronder het Lauwersmeer, sterk overver-
tegenwoordigd. Dit gebeurt al vanaf eind april, wat er 
op zou kunnen wijzen dat Krakeenden relatief vroeg 

gaan broeden. Misschien beginnen sommige vrouw-
tjes al in april met hun nest, maar de meeste beginnen 
pas later. Vrouwtjes met kleine jongen zijn alleen tus-
sen eind mei en half juli gezien (27) met een piek in half 
juni (10). Net na de broedtijd zijn mannetjes en vrouw-
tjes vrijwel niet uit elkaar te houden. Het mannetje 
heeft weliswaar een donkere snavel, maar in het eclips-
kleed wordt deze vrijwel zo licht als die van de vrouw-
tjes. Half augustus zijn ze wel weer redelijk herkenbaar, 
een beetje eerder dan de andere zwemeenden. 
Als we willen weten of de geslachtsverhouding in de 
loop van de tijd is veranderd, kunnen we alle waar-
nemingen van oktober tot begin april gebruiken. Het is 
opvallend dat de geslachtsverhouding in de loop van 
de tijd lijkt te zijn verschoven in het nadeel van de 
vrouwtjes. Uit steekproeven uit de periode oktober-be-
gin april blijkt namelijk het volgende: bij 1437 vogels 
van vóór 1985, grotendeels waargenomen bij Sassen-
hein-Zuid in Haren, ligt het percentage mannetjes op 
54%. Uit steekproeven van 1985-2009 (5185 vogels) 
komt het percentage mannetjes op 61%. Van 2009-
2012 (1646 vogels) steeg het aantal mannetjes verder 
naar 67%. En in 2013-2015 lag het percentage in een 
steekproef van 1600 exemplaren op 65%. Een verschil 
van een percent of twee is niet significant, maar wel 
duidelijk is de omslag op lange termijn: in november 
2015 ging het op Sassenhein-Zuid om een groep van 
141 mannetjes en 67 vrouwtjes en in 1977/78 om 73 
mannetjes en 71 vrouwtjes. 

Aangezien het er niet op lijkt dat vrouwtjes op andere 
plekken overwinteren dan mannetjes, wat tot een 
andere mortaliteit zou kunnen leiden, moeten we de 
oorzaak haast wel zoeken in de broedtijd. Lokaal wor-
den Krakeenden wel eens het slachtoffer van de maai-
machine omdat ze soms in het gras broeden. Maar gras 
werd vroeger ook gemaaid. Het zou best eens zo kun-
nen zijn dat vossen, ratten en andere predatoren ver-
antwoordelijk zijn voor de relatieve afname door 

Figuur 2. Voorkomen Krakeend in het binnenland

Figuur 3. Geslachtsverhouding van de Krakeend in Groningen: 
percentage mannetjes
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broedende wijfjes van de nesten te plukken. Vóór 1985 
waren er nog vrijwel geen vossen in moerasgebieden in 
Groningen. Ondanks het feit dat vossen de geslachts-
verhouding mogelijk ongunstig beïnvloeden, is het 
aantal broedende en pleisterende Krakeenden sinds 
1985 sterk gestegen. Een deel van het succesverhaal 
van de Krakeend is waarschijnlijk te danken aan het 
aanpassingsvermogen aan mensen. Ze zijn plaatselijk 
helemaal niet schuw. Op 16 juli 2008 zwom een vrouw-
tje met een vrijwel volgroeid jong rustig rond in een 
plasje in het park van Vinkhuizen Groningen, tot op 
acht meter afstand van de waarnemer. In oktober 2013 
zat een paartje in een sloot op drie meter van het fiets-
pad langs de druk bereden Friesestraatweg bij Aduard. 
Op plaatsen waar weinig mensen komen zijn, ze echter 
een stuk schuwer, zoals bij Sassenhein-Zuid.

Trek van de Krakeend
Trekkende Krakeenden zijn op diverse telposten 
gezien, zowel aan de kust als in het binnenland (zie 
trektellen.nl). Op goede dagen komen er enkele tiental-
len langs. Het is dus geen talrijke trekker. Kijken we 
naar een verdeling over de decaden van het jaar dan 
blijkt dat zowel de voorjaarstrek als najaarstrek uitge-
smeerd is over een aantal maanden van het jaar. Wat 
als laatste nog opvalt is dat op alle trektelposten de 
laatste jaren de aantallen sterk gestegen zijn. Omdat 
een flink deel van de vogels aan de kust richting Duits-
land trekt, betekent dit dat ook bij onze oosterburen de 
groei er nog goed in zit. Duitse tellingen laten een 
gestage groei zien vanaf 1966, een versnelde toename 
sinds 1985 en een verdubbeling in de periode 2004-
2008 (Wahl 2011). Ook lokaal gaat het om aanzienlijke 
aantallen. Op de Ismaninger Speichersee in Zuid-Duits-
land ruien duizenden vogels in toenemende aantallen. 
Het jaargemiddelde over de periodes 1988–1993 en 
2002–2008 lag respectievelijk op 6000 en 11.000 Krak-
eenden.
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Koolmezen in Leek. 
Wat veroorzaakt de jaarlijkse 
 fluctuaties in de aantallen?
Klaas Koopman

In 1909 hing Wolda honderd nestkasten op in de omgeving van Wageningen (Zwarts et al. 2009). Het waren de 
eerste nestkasten om holenbroeders te kunnen bestuderen. Holenbroeders waaronder Koolmezen Parus major 
bleken graag in nestkasten te broeden. In navolging van Wolda zijn sindsdien door heel Europa grote aantallen 
nestkasten opgehangen waardoor de Koolmees door de jaren heen een zeer gewild onderzoeksobject was van 
professionele onderzoekers. Schrijven over Koolmezen is daardoor een hachelijke onderneming geworden. Valt 
er voor een amateur-ornitholoog nog wel iets zinnigs over de Koolmees te melden? De auteur denkt van wel en 
doet in dit artikel verslag van 24 jaar ringonderzoek aan Koolmezen in Leek. Hopelijk kunnen de hier gepresen-
teerde resultaten ook een stimulans zijn voor al die Groninger vogelringers die beschikken over bergen onuitge-
werkte gegevens van door hen geringde vogels.

Jaarrond vang ik sinds 1989 in Leek, Zuidwest- 
Groningen, in mijn achtertuin vogels voor het ring-
onderzoek. Sindsdien zijn hier meer dan 26.000 vogels 
van een ring voorzien. De Koolmees is de meest gevan-
gen soort. De gevangen aantallen Koolmezen fluctue-
ren sterk van jaar tot jaar. Hiervoor zijn op voorhand 
een aantal oorzaken te bedenken: broedsucces, voed-
selaanbod en invasies. In Nederland geboren Koolme-
zen zijn standvogels. Zij vestigen zich op korte afstand 
van hun geboorteplaats als broedvogel. Beukennoot-
jes vormen in de winter een belangrijke voedselbron 
voor Koolmezen (Sovon Vogelonderzoek Nederland 
2002). Beukennootjes zijn echter niet jaarlijks beschik-
baar. Bij beuken worden jaren met veel beukennootjes 
(mastjaren) afgewisseld met jaren zonder beuken-
nootjes (Leerstoelgroep Milieusysteemanalyse Wage-
ningen UR 2013). Verder zijn er in sommige jaren in de 
herfst invasies van Oost-Europese Koolmezen (Bijlsma 
et al. 2001). In het voorliggende artikel wordt gepoogd 
de fluctuaties in de gevangen aantallen Koolmezen in 
Leek te verklaren op basis van broedsucces, productie 
van beukennootjes en invasies.

Materiaal en methode

In 1989 werd begonnen met het vangen van Koolme-
zen in de tuin van perceel Diligencelaan 11 te Leek. De 
woning is gelegen in de wijk Nienoordsrand, een wijk 

met ruime kavels en veel groen. De woning is gebouwd 
in 1988 en de tuin is in het voorjaar van 1989 aange-
legd. De nog lage bomen en struiken boden de eerste 
twee jaren weinig foerageer- en schuilgelegenheid voor 
Koolmezen. De vangsten bleven daardoor beperkt tot 
respectievelijk 7 en 10 exemplaren. Voor de verdere uit-
werking zijn deze vogels buiten beschouwing gelaten. 
Dit artikel behandelt de vangsten van 1 juni 1991 tot en 
met 31 mei 2015.

Koolmezen werden gelokt met zonnebloempitten en 
gebrande, gepelde aardnoten (pinda’s). Aanvankelijk 
stopte ik begin mei met het voeren en hervatte dit in 
de loop van de zomer, maar de laatste jaren begon ik 
steeds eerder te voeren, totdat er uiteindelijk vrijwel 
jaarrond werd gevoerd. Vanaf oktober 2002 werden 
Koolmezen ook met geluid gelokt. Dit is vooral effectief 
van half september tot half november. Koolmezen wer-
den gevangen met één of soms twee mistnetten en een 
zeefval. De vangfrequentie was afhankelijk van het weer 
en de beschikbare tijd, maar meestal werd wel op meer-
dere dagen per week gevangen. 

Er is een onderscheid gemaakt tussen jonge vogels 
(tot en met mei van hun tweede kalenderjaar) en oude 
vogels (vanaf juni van hun tweede kalenderjaar). Van 
een klein aantal vogels werd de leeftijd bij de eer-
ste vangst niet bepaald. Wanneer die later alsnog in 
hetzelfde levensjaar werd vastgesteld, is die leeftijd 
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aangehouden. Er resteerden toen nog vier mannen 
en acht vrouwen met een onbekende leeftijd. Deze 
zijn bij de verdere uitwerkingen buiten beschouwing 
gelaten. In de eerste maanden na het uitvliegen kan 
het geslacht van jonge Koolmezen nog niet worden 
bepaald. Wanneer het geslacht later werd bepaald bij 
terugvangsten, is dat geslacht aangehouden. Van de 
gevangen vogels werd onder andere de vleugellengte 
vastgesteld (mm, methode 3, Svensson 1992). Mannen 
Koolmezen hebben gemiddeld een langere vleugel dan 
vrouwen. Gekeken is of op basis van de vleugellengte 
het geslacht van niet gesekste vogels met een zekere 
foutmarge ingeschat kan worden. Vleugellengtes 
nemen in de loop van het jaar iets af als gevolg van 
slijtage (Koopman 2013). Om het effect van die slijtage 
uit te sluiten is alleen gekeken naar jonge vogels die 
gevangen zijn in mei – december. De vleugellengte van 
vogels van bekend geslacht was voor mannen gemid-
deld 76.85 mm (n = 1786, s.d. 1.48) en voor vrouwen 
73.98 (n = 2225, s.d. 1.39). De grens zou dan bij circa 
75.4 mm liggen. 228 mannen en 504 vrouwen had-
den een vleugellengte van 75 mm. Wanneer vogels 
van onbekend geslacht met vleugellengtes tot 76 mm 
gerekend worden als vrouwen en daarboven als man-
nen, dan zouden bij vogels van bekend geslacht 309 
ten onrechte als vrouw zijn aangemerkt en 300 als 
man. Gelet hierop is aan jonge vogels van onbekend 
geslacht (n = 318) geen geslacht toegekend op basis 
van de vleugellengte.

In dit artikel hanteer ik als jaargrens 1 juni (2002 bij-
voorbeeld loopt dan van 1 juni 2002 tot 1 juni 2003). 
Jonge vogels geringd vóór 1 juni (tussen 23 en 31 mei, 
op één na alle in 2011 en 2014, gemiddeld 28 mei, n = 
17) zijn gerekend als zijnde geringd op 1 juni. Daardoor 

wordt in elk jaar gerekend met dezelfde groep oude en 
jonge vogels. Tussen 1 juni 1991 en 1 juni 2015 zijn 5819 
ongeringde en 54 elders geringde Koolmezen gevan-
gen, totaal 5873 verschillende individuen. De elders 
geringde vogels zijn in de berekeningen meegenomen 
als ongeringde vogels waarbij de eerste vangst als ring-
datum is gerekend. Genoemde 5873 vogels leverden 
5675 eigen terugvangsten op, in hetzelfde of een vol-
gend jaar, waarbij sommige individuen meerdere malen 
werden teruggevangen. Naast de eigen terugvangsten 
op de ringplaats werden 48 Koolmezen door derden 
teruggemeld via het Vogeltrekstation te Heteren/Wage-
ningen, enkele exemplaren meer dan eenmaal.

Resultaten

Aantallen, leeftijd- en geslachtsverhouding

Figuur 1. Aantal gevangen Koolmezen in 1991 – 2014 in Leek 
per decade, inclusief alle terugvangsten van eerder geringde 
vogels (n = 11.548). 

Figuur 1 geeft een beeld van het voorkomen van Kool-
mezen in het ringgebied. Hierbij zijn drie groepen 
onderscheiden. In 1991 – 2001 werd niet gevangen met 
geluid en werd pas in de loop van de zomer voer aange-
boden. In 2002 – 2014 werd wel gevangen met geluid, 
maar pas in de loop van de periode werd vanaf juni voer 
aangeboden. De periode 2002 – 2014 kenmerkte zich 
door jaren met veel (piekjaren: 2003, 2005, 2008, 2010 
en 2012) en met veel minder (daljaren: de overige acht 
jaren) gevangen Koolmezen. De zwarte lijn is het totaal 
van alle jaren. Over 1991 -2001 kon geen onderscheid 
gemaakt worden in piek- en daljaren, vanaf 2002 wel.
Koolmezen werden het gehele jaar gevangen, maar 
zonder voer werden in 1991 – 2001 tot eind augustus 
nauwelijks Koolmezen gevangen. Door de laatste jaren 
ook al in juni voer aan te bieden, werden in sommige 
jaren, met name 2011 en 2014, in juni flinke aantallen 
jonge Koolmezen gevangen. Vanaf de derde decade 

Koolmees vrouw Foto: Remo Slof
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van september stegen de gevangen aantallen snel 
naar een piek in de tweede en derde oktoberdecade. 
Deze piek was het gevolg van het gebruik van geluid 
en kwam alleen voor in piekjaren van 2002 – 2014. 
Daarna namen de aantallen van de piekjaren ook weer 
snel af naar die van begin december. In 1991 – 2001 
en in de daljaren van 2002 – 2014 piekten de aantal-
len juist vanaf half oktober en in november door vogels 
die gebruik maakten van het aangeboden voer. Vanaf 
begin december kenden de aantallen gevangen Kool-
mezen in de drie onderscheiden perioden een grote 
mate van overeenkomst. Eind maart/begin april was er 
nog weer een klein maar onmiskenbaar piekje waarvan 
de bijdrage uit de daljaren echter zeer beperkt was. 
In mei bleven alleen nog wat plaatselijke broedvogels 
over (op vijf na waren alle in mei gevangen vogels al 
in de voorgaande maanden/jaren geringd), vanaf de 
derde decade van mei aangevuld met de eerste uitge-
vlogen jonge vogels (n = 17) die echter meegenomen 
zijn bij de eerste decade van juni.

Figuur 2. Aantal gevangen Koolmezen per jaar in 1991 – 2014 in 
Leek waarbij elk individu per jaar slechts eenmaal is meegeteld.

In figuur 2 is het aantal gevangen Koolmezen per jaar 
gegeven waarbij elke vogel, inclusief terugvangsten 
uit voorgaande jaren, per jaar slechts eenmaal is 
meegeteld. Dit geeft de beste verhouding tussen de 
verschillende jaren weer, omdat terugvangstkansen 
tussen jaren niet gelijk behoeven te zijn. Vanaf 1993 
werden jaarlijks meer dan honderd Koolmezen gevan-
gen. Alleen 1995 en 2000 kenden aanmerkelijk lagere 
aantallen. Door de inzet van geluid als lokmiddel vanaf 
oktober 2002 verdubbelde het aantal gevangen oude 
vogels bijna: 1993 – 2001 gemiddeld 42.2 en 2002 – 
2014 gemiddeld 74.3 vogels per jaar. Het aantal jonge 
vogels verviervoudigde: van gemiddeld 85.6 naar 
339.1 vogels per jaar. Het jaarlijkse aantal gevangen 
oude vogels lijkt minder te fluctueren dan het aantal 
jonge vogels. Dat is echter niet het geval. Bij de oude 
vogels is in 2002 – 2014 het beste jaar 5.9 maal hoger 
dan het slechtste jaar (136 in 2012 tegen 23 in 2004). 
Bij jonge vogels is deze factor 5.5 (800 in 2012 en 145 

in 2002). De pieken en dalen van oude en jonge vogels 
lopen jaarlijks redelijk gelijk, vooral vanaf 2003. Het 
aandeel oude vogels vertoont sinds 2005 geen stij-
ging. Bij de jonge vogels daarentegen stijgen de aan-
tallen in de piekjaren sterk, maar in de daljaren is de 
stijging zeer beperkt.

Figuur 3. Aantal gevangen jonge Koolmezen per jaar in 1991 – 
2014 in Leek waarbij elk individu slechts eenmaal is meegeteld. 
318 vogels van onbekend geslacht zijn buiten beschouwing 
gelaten.

In 1991 – 2014 werden in totaal 2149 jonge mannen en 
2756 jonge vrouwen gevangen (figuur 3). Met uitzonde-
ring van 2003 was het aandeel vrouwen steeds onge-
veer gelijk aan of hoger dan het aandeel mannen. Het 
hogere aandeel vrouwen werd vooral bereikt in de piek-
jaren 2005, 2010 en 2012. In deze drie jaren werden 344 
meer vrouwen dan mannen gevangen. Dit is 56.7% van 
het overschot aan jonge vrouwen.

Figuur 4. Aantal gevangen oude Koolmezen per jaar in 1991 
– 2014 in Leek waarbij per jaar elk individu slechts eenmaal is 
meegeteld.

In 1991 – 2014 werden in totaal 625 oude mannen en 
746 oude vrouwen gevangen (figuur 4). Het aandeel 
oude mannen is in veel jaren redelijk gelijk aan het aan-
deel oude vrouwen. Alleen in de piekjaren 2003, 2005, 
2008, 2010 en 2012 was het aandeel vrouwen aanzien-
lijk hoger, evenals in de daljaren 2013 en 2014.
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Jongenproductie

Figuur 5. Aantal gevangen jonge Koolmezen in Leek per jaar 
plus het aantal jongen per vrouw in het Lauwersmeer in 1994 - 
2014. Hierbij is het broedseizoen gekoppeld aan de in dit artikel 
gehanteerde jaargrens: broedseizoen 1994 gekoppeld aan ring-
jaar 1994 (dat loopt van 1 juni 1994 tot 1 juni 1995).
 
In figuur 5 is het aantal gevangen jonge Koolmezen in 
Leek vergeleken met het gemiddeld aantal uitgevlogen 
jonge Koolmezen per vrouw in het Lauwersmeer van eer-
ste plus tweede legsel (persoonlijke mededeling Joost 
Tinbergen, RUG). Van 1994 tot en met 2003 waren circa 
200 nestkasten beschikbaar, in 2004 400 nestkasten 
en vanaf 2005 600 nestkasten. Voor de berekening zijn 
alleen legsels gebruikt die voor het onderzoek van de 
RUG niet gemanipuleerd zijn. Het aantal vrouwen waarop 
het aantal jongen is berekend varieerde van 94 (1994) 
tot 286 (2007) en was gemiddeld 169 vrouwen. De trend 
van het aantal jongen per vrouw in het Lauwersmeer is 
dalend van 7,5 jong in 1994 naar 6,0 jong in 2014 (R2

 
= 

0,44). Er lijkt geen relatie te zijn met het aantal in Leek 
gevangen jonge Koolmezen. Dit geldt met name voor de 
pieken en dalen in de vangsten vanaf 2009.

Productie beukennootjes
Beukennootjes zijn zoals gezegd een belangrijke voed-
selbron voor Koolmezen. In mastjaren trekken Koolmezen 
in de herfst massaal naar beukenbossen (Sovon Vogel-
onderzoek Nederland 2002). De vangsten in bebouwde 
gebieden bij voedertafels zouden dan gering moeten zijn. 
Vanaf 2002 zijn piek- en daljaren goed te onderscheiden 
in de vangsten (figuur 2). Dit onderdeel wordt daarom 
beperkt tot de periode 2002 – 2014. De vangsten piekten 
in 2003, 2005, 2008, 2010 en 2012. Deze vijf jaren waren 
zeer slechte mastjaren en leverden niet of nauwelijks beu-
kennootjes op. In de vangsten waren 2002, 2004, 2006, 
2007, 2009, 2011, 2013 en 2014 daljaren. Deze jaren 
waren normale tot (zeer) goede mastjaren (bron: www.
natuurkalender.nl). In de betreffende dertien jaren zijn 
de jaren zonder beukennootjes dus piekjaren in de vang-
sten, terwijl de jaren met beukennootjes daljaren zijn. 

Invasies
Het is wat moeilijk te achterhalen in welke jaren sprake 
was van invasies van Oost-Europese Koolmezen. Rin-
gers en trektellers zijn snel geneigd te spreken van een 
invasie als de vangsten en het aantal overtrekkende 
vogels wat hoger zijn dan normaal. Diverse bronnen 
op internet noemen 2003, 2005, 2008, 2010, 2012 en 
2013 invasiejaren. 2007 is een dubieus jaar dat slechts 
op een enkele plaats als invasiejaar wordt genoemd. Uit 
de ringverslagen van het Vogeltrekstation blijkt dat met 
uitzondering van 2007 in de hier genoemde invasieja-
ren inderdaad grotere aantallen vliegvlugge Koolmezen 
in Nederland werden geringd (tabel 1). In 2013 werden 
in Leek echter weinig Koolmezen gevangen. Opvallend 
is dat in alle invasiejaren in Leek ook één of meer Kool-
mezen werden gevangen uit Oost-Europa. De ringmel-
dingen uit Oost-Europa hadden betrekking op Duitsland 
(1), Polen (3), Kaliningrad/Rusland (1), Litouwen (5) en 
Letland (1). Het merendeel van deze Koolmezen werd in 
Oost-Europa tijdens de trek gevangen waardoor we niet 
weten waar deze vogels vandaan komen. Er is echter 
één Koolmees die als nestjong in Letland was geringd. 
Vermeldenswaard is ook een jonge man Koolmees die 
op 11 oktober 2005 (invasiejaar) in Leek werd geringd. 
De vogel werd vervolgens op 30 oktober 2006 en 11 
januari 2007 door een ringer gevangen in Letland. In het 
niet-invasiejaar 2006 bleef deze vogel dus gewoon in 
Oost-Europa. Vangsten in februari en april in Oost-Polen 
en maart in Duitsland wijzen op terugtrek naar de Oost-
Europese broedgebieden. In 1991 – 2001 is alleen in 1997 
een Koolmees uit Litouwen gevangen. Oost-Europese 
Koolmezen kunnen in Leek overwinteren. De vogel uit 
Kaliningrad, een jonge vrouw, was daar geringd op 28 
september 2012. Op 21 oktober 2012 werd deze vogel 
voor het eerst gevangen in Leek. Na terugvangsten in 
november en januari werd de vogel op 23 februari 2013 
voor het laatst gevangen in Leek.

Koolmees man Foto: Remo Slof
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De terugmeldingen van Koolmezen binnen Neder-
land zijn wat moeilijker te interpreteren in termen van 
bewegingen als gevolg van invasies of gebruikelijke 
bewegingen van de lokale populatie. In Leek werden 
17 Koolmezen gevangen die als nestjong in de directe 
omgeving van Leek waren geringd (Lettelbert, Tolbert 
en Peize). Zes nestjongen en een vliegvlugge vogel uit 
de broedtijd uit het Lauwersmeer werden buiten het 
broedseizoen teruggevangen in Leek, terwijl twee Leek-
ster wintervogels in de broedtijd in het Lauwersmeer 
werden teruggevangen. Het Lauwersmeer ligt op circa 
25 km van Leek. Naast een vogel uit 1997 hadden twee 
betrekking op een piekjaar en zes op een daljaar. Lokale 
vogels (uit het Lauwersmeer) kunnen buiten het broed-
seizoen in elk geval op tenminste 25 km afstand van 
hun geboorte- en of broedgebied worden aangetroffen, 
maar waarschijnlijk nog wel wat verder. Daarmee wil 
niet gezegd worden dat ringmeldingen op minder dan 
bijvoorbeeld 30 km alle betrekking hebben op lokale 

vogels. In het invasiejaar 2005 werd op 29 oktober in 
Leek een Koolmees geringd die twee dagen later in Lip-
penhuizen werd teruggevangen (afstand 26 km). Een 
andere Koolmees van 29 oktober werd zeven dagen 
later ook in Lippenhuizen teruggevangen. Deze vogel 
werd vervolgens op 14 april 2006 vers dood gevonden 
in Dronten (87 km vanaf Leek). Hoewel arbitrair zijn in 
tabel 1 opgenomen ringmeldingen van Koolmezen op 
meer dan tien km van Leek waarvan ring- en melddatum 
binnen de periode oktober - april van hetzelfde ringjaar 
vielen. Van de dertien ringmeldingen heeft slechts één 
betrekking op een niet-invasiejaar.

Terugvangsten
In totaal werden 558 verschillende Koolmezen in een 
volgend jaar teruggevangen, 61 als oud en 497 als jong 
geringde vogels. Dit is respectievelijk 9.5 en 10.1% van 
het totaal aantal geringde oude en jonge vogels. Er zijn 
twee patronen te herkennen. Tot 2002 was het aantal 
geringde Koolmezen relatief laag met slechts één jaar 
met een piekje en het aantal terugvangsten in een vol-
gend jaar relatief hoog. Vanaf 2002 stegen de vang-
sten sterk, vooral in een aantal piekjaren. Het aantal 
terugvangsten uit de daljaren was relatief hoog en uit 
de piekjaren relatief laag. In tabel 2 is een uitsplitsing 
gemaakt om de patronen zichtbaar te maken. De jonge 
vogels waarvan het geslacht niet kon worden bepaald 
zijn in de drie onderscheiden groepen verhoudingsge-
wijs verdeeld over het aantal jonge mannen en vrouwen 
en toegevoegd aan geringd. 

Toestroom vreemde Koolmezen
We kunnen aannemen dat er jaarlijks een aantal plaat-
selijke vogels werd gevangen. Deze vangsten bestonden 
uit oude vogels die vaak al in voorgaande jaren waren 
geringd en de nieuwe aanwas van jonge vogels die nog 
niet geringd waren. In piekjaren kwam daar een aantal 
vogels van elders bij. Immers als de piekjaren veroor-
zaakt werden door bijvoorbeeld een hoog broedsucces 
van lokale vogels, dan zouden de piekjaren in volgende 
jaren ook veel eigen terugvangsten op moeten leveren. 
Dat is niet het geval. Als we vervolgens aannemen dat 
de vogels van elders in een volgend jaar een zeer kleine 
kans hebben te worden teruggevangen en dat de plaat-
selijke vogels jaarlijks een redelijk constant aantal eigen 
terugvangsten in volgende jaren opleveren, dan kunnen 
we een schatting maken van het aantal vogels van elders 
in de piekjaren. Hiertoe delen we het aantal terugvang-
sten in de piekjaren van tabel 2 (dat zouden plaatselijke 
vogels moeten zijn) door het terugvangpercentage uit 
de daljaren. De uitkomsten zijn de plaatselijke vogels en 
het verschil met de werkelijke vangsten zijn de vogels 
van elders. Zie verder tabel 3 voor de berekening. 

jaar Geringd in 
Nederland

Gevangen 
in Leek

invasiejaar In Leek 
gevangen 

Oost-Europese 
Koolmezen

Ringmeldingen 
binnen Nederland

2002 9.166 182

2003 15.505 325 X 1

2004 10.202 176

2005 18.588 600 X 1 4

2006 8.458 273

2007 11.700 237 ? 1

2008 16.121 523 X 2 1

2009 10.470 336

2010 16.163 806 X 1 2

2011 12.600 281

2012 31.481 936 X 4 5

2013 19.072 295 X 2

2014 15.457 404

Tabel 1. Aantal in Nederland geringde vliegvlugge Koolmezen (bron: ring-
verslagen Vogeltrekstation), aantal in Leek gevangen Koolmezen, de invasie-
jaren (diverse bronnen internet), aantal in Leek gevangen Koolmezen met 
een Oost-Europese herkomst en ringmeldingen binnen Nederland (voor de 
criteria zie de tekst).

geslacht leeftijd geringd terug %% terug

Alle 1991 - 2001 man jong 391 79 20.2

(11 jaren) man oud 106 19 17.9

Geringd 1003 vrouw jong 424 72 17.0

vrouw oud 89 21 23.6

Daljaren 2002 - 2014 man jong 765 102 13.3

(8 jaren) man oud 45 5 11.1

Geringd 1670 vrouw jong 1022 106 10.4

vrouw oud 78 5 6.4

Piekjaren 2002 – 2014 man jong 1130 71 6.3

(5 jaren) man oud 110 4 3.6

Geringd 2882 vrouw jong 1491 67 4.5

vrouw oud 222 7 3.2

Totaal 5873 558 9.5

Tabel 2. Het aandeel geringde Koolmezen in 1991- 2014 dat in een volgend 
jaar werd teruggevangen, voor 2002 – 2014 uitgesplitst naar dal- en piekjaren. 
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Discussie

Populaties van vogels kunnen in de loop van de tijd 
sterk fluctueren. Dit kan gelden voor de gehele popu-
latie van een soort, maar ook voor deelgebieden waarin 
een soort voorkomt. De fluctuaties kunnen een groot 
aantal oorzaken hebben. Broedsucces en sterfte zijn 
primaire factoren. Veel jonge aanwas en weinig sterfte 
doet een populatie toenemen, terwijl weinig jongen 
en veel sterfte zorgt voor een krimpende populatie. 
Beschikbaarheid van voedsel, weersomstandigheden 
en predatie zijn enkele factoren die hierbij van belang 
kunnen zijn. Specialisten zijn zowel in positieve als 
negatieve zin het meest gevoelig voor beschikbaarheid 
van voedsel, generalisten kunnen schakelen tussen 
diverse voedselbronnen en opportunisten nemen wat 
beschikbaar is. Nomaden als Velduilen trekken gewoon 
naar de gebieden met veel voedsel, zoals onlangs bleek 
met de veldmuizenplaag in Fryslân (Kleefstra 2015). 
Echte standvogels als de Winterkoning leggen het 
loodje bij ongunstige (winterse) weersomstandigheden 
en dientengevolge voedselgebrek (Sovon Vogelonder-
zoek Nederland 2002). Andere soorten als Pestvogels 
en mezen die in principe standvogel zijn, kunnen in 
jaren met weinig voedsel besluiten op trek te gaan, de 
bekende invasies. Elke soort reageert op zijn eigen 
manier op de omstandigheden. In dit artikel is gekeken 
hoe Koolmezen hiermee omgaan. 

De Koolmezen zijn in Leek gevangen in het kader van 
het algemene ringonderzoek waardoor niet 24 jaar 
lang systematisch op dezelfde manier is gevangen. 
De omstandigheden waaronder werd gevangen, zijn 
in de loop van de tijd veranderd bijvoorbeeld door het 

gebruik van geluid en de beschikbaarheid van lokvoer. 
Bij de resultaten is dit aangegeven, zodat de effecten 
zo goed mogelijk ingeschat kunnen worden. Van vang-
frequentie en weersomstandigheden zoals wind, regen 
en zon zijn geen aantekeningen gemaakt. Omdat echter 
met grote regelmaat is gevangen, worden de effecten 
hiervan als gering ingeschat. Uit eigen waarneming is 
gebleken dat winters weer geen invloed heeft op de 
gevangen aantallen. Alleen na het invallen van de dooi 
is er vaak een korte periode met weinig Koolmezen. 
Met inachtneming van deze beperkingen geeft figuur 
1 een goed beeld van het voorkomen van Koolmezen 
in Leek. Zonder voer zou slechts een minimale fractie 
zijn gevangen van wat met voer is gevangen. Tijdens de 
trek speelt voer echter geen rol. De grote vangsten rond 
oktober in de piekjaren waren het gevolg van de inzet 
van geluid. Trekkers maken niet of nauwelijks gebruik 
van het aangeboden voer. Omdat vóór 2002 geen geluid 
werd gebruikt, lijken piekjaren daardoor in 1991 – 2001 
te ontbreken. Het piekje eind maart/begin april zou 
kunnen duiden op terugtrek van Oost-Europese vogels, 
omdat dit piekje niet voorkomt in de daljaren.

Het lijkt erop dat het vooral jonge vogels zijn met een 
oververtegenwoordiging aan vrouwen die in de inva-
siejaren vanuit Oost-Europa naar Leek komen. Dat is 
een bekend fenomeen. Jonge vogels zijn ondergeschikt 
aan oude vogels en hebben hierdoor minder toegang 
tot schaarse voedselbronnen. Hierdoor zijn zij het 
meest geneigd weg te trekken. Jonge vrouwen trekken 
bij veel vogelsoorten het meest en het verst. Zij heb-
ben de minst dominante positie in de populatie. Oude 
mannen daarentegen hebben de hoogste dominantie 
in de populatie. Zij proberen zoveel mogelijk in of in de 

geslacht leeftijd Plaatselijke populatie 
nieuw geringd

Terugvangsten 
 voorgaande jaren

Totaal plaatselijke 
populatie

Plaatselijke 
 populatie per jaar

toestroom Toestroom per 
jaar

Alle jaren
1991 – 2001

man jong 391 391 36

man oud 106 107 213 19

vrouw jong 424 424 39

vrouw oud 89 103 192 17

Daljaren 
2002 - 2014

man jong 765 765 96

man oud 45 144 189 24

vrouw jong 1022 1022 128

vrouw oud 78 130 208 26

Piekjaren 
2002 – 2014

man jong 534 534 107 596 119

man oud 36 113 149 30 -39 -8

vrouw jong 644 644 129 847 169

vrouw oud 109 124 233 47 -11 -2

Totaal 4243 721 4964 207

Tabel 3. Berekening plaatselijke populatie Koolmezen in Leek en toestroom in piekjaren van elders.
Van de piekjaren is op basis van het terugvangpercentage van de daljaren en de gegevens van tabel 2 het aandeel van de plaatselijke populatie 
en de toestroom van elders berekend (bijvoorbeeld jonge mannen: 71 (terug piekjaren) / 13.3% (terug daljaren) = 534 (plaatselijke populatie); het 
verschil met totaal geringd (1130 – 534 = 596) is dan de toestroom van elders.



14     De Grauwe Gors  jaargang 43 - 2016

directe omgeving van het broedterritorium te overwin-
teren om hun kansen op succesvol broeden in het vol-
gende broedseizoen te vergroten. Als gevolg daarvan 
worden in invasiejaren meer oude vrouwen dan oude 
mannen gevangen.

Het aantal uitgevlogen jonge Koolmezen in het Lau-
wersmeer is geen maat voor het aantal gevangen Kool-
mezen in Leek. Naast een vrij constante plaatselijke 
populatie worden extra aantallen in de piekjaren vooral 
veroorzaakt door invasies van Oost-Europese Koolme-
zen. Het beeld in Leek is met uitzondering van 2013 
gelijk aan het beeld voor geheel Nederland (tabel 1). 
Ondanks dat in 2013 twee Oost-Europese Koolmezen in 
Leek werden gevangen, lijkt in dit jaar de invasie gro-
tendeels aan Leek voorbij gegaan te zijn. In de tabellen 
2 en 3 is op basis van terugvangsten in volgende jaren 
berekend hoe groot de plaatselijke populatie Koolme-
zen is die het onderzoeksgebied in Leek bezoekt. De 
berekening vertoont in piek- en daljaren een grote mate 
van overeenkomst, met name voor de jonge vogels. 
Voor oude vogels is het verschil groter, mogelijk door 
de kleine aantallen. In dal- en piekjaren bleken respec-
tievelijk 69.0 en 62.0% van de oude vogels al in voor-
gaande jaren geringd te zijn. Bij een grote toevloed van 
oude Oost-Europese Koolmezen zou dit verschil naar 
verwachting veel groter zijn geweest. Aan de hand van 
deze berekening is de toestroom van Oost-Europese 
Koolmezen berekend. Voor oude vogels is de uitkomst 
negatief. Dat kan niet, maar wordt waarschijnlijk veroor-
zaakt door de kleine aantallen.

Het zijn de invasiejaren die verantwoordelijk zijn voor 
de piekjaren. In de piekjaren worden Oost-Europese 
Koolmezen in Leek gevangen en worden binnen Neder-
land ook meer verplaatsingen van Koolmezen (die van 
Oost-Europese herkomst kunnen zijn) vastgesteld dan 
in daljaren. De piekjaren vallen samen met de jaren met 
niet of nauwelijks beukennootjes. De productie van beu-
kennootjes loopt in grote delen van Europa synchroon 
(Leerstoelgroep Milieusysteemanalyse Wageningen UR 
2013). Het ontbreken van voldoende beukennootjes in 
Oost-Europa zou voor Koolmezen aanleiding kunnen 
zijn weg te trekken. In Nederland treffen ze dan echter 
ook lege beukenbossen aan. Onduidelijk is waar de 
Koolmezen blijven die naar Nederland komen. Uit figuur 
1 blijkt wel dat deze vogels doortrekken in Leek, maar de 
winteraantallen duiden er niet op dat deze vogels ook 
massaal in Leek overwinteren, ondanks dat dit voor een 
individuele Russische Koolmees wel kon worden aange-
toond. Ringmeldingen uit Oost-Europa in het voorjaar 
geven aan dat een deel van de Koolmezen de winter in 
West-Europa wel heeft overleefd. Het aantal Koolmezen 

in Leek is in de daljaren redelijk constant. Deze jaren 
vallen samen met de mastjaren van beuken. In elk geval 
blijken de Leekster Koolmezen in de winter niet massaal 
naar beukenbossen te trekken, maar te overwinteren in 
de directe omgeving van hun broed- en geboortegebied. 
De berekende plaatselijke populatie in dal- en piekjaren 
(tabel 3) ondersteunt dit. Grote beukenbossen ontbre-
ken ook in de omgeving van Leek. Leekster Koolmezen 
lijken als gevolg daarvan niet te kunnen profiteren van 
goede mastjaren van beuken. Zij blijven aangewezen 
op plaatselijke voedselbronnen waaronder het aange-
boden voer bij menselijke bewoning. Hierin zijn zij niet 
uniek. In het Lauwersmeer foerageren Koolmezen in de 
herfst en winter massaal op de bessen van duindoorns 
die een jaarlijks vrij constante opbrengst aan bessen 
hebben (Vollmer et al. 2007). 
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Het kleurringen van Scholeksters 
Het voordeel van het kleurringen van Scholeksters is 
dat deze vogels gedurende hun leven gevolgd kunnen 
worden. Aflezingen van individueel gemerkte vogels 
leveren een schat aan informatie over de verspreiding 
en overleving van Scholeksters. Op wadertrack.nl kun-
nen gekleurringde steltlopers worden ingevoerd en 
worden gevolgd. Van Scholeksters is bekend dat vol-
wassen vogels trouw zijn aan hun broedplaats en aan 
hun overwinteringsgebied (Beintema et al. 1995). Toch 
leven er nog tal van vragen inzake verspreiding, zoals: 
•  Wat is de reden dat volwassen exemplaren on-

danks de genoemde plaatstrouw toch op een an-
dere plaats gaan broeden, hoe vaak komt dit voor 
en wat is de afstand tussen deze broedplaatsen? 

•  Wat is de afstand tussen de geboorteplaats van 
een Scholekster en zijn uiteindelijke broedlocatie? 

•  Waar overwinteren de Scholeksters uit het binnen-
land? 

•  Zitten Scholeksters in zachte winters op een vaste 
plek in hun overwinteringsgebied of bezoeken ze 
in de loop van de winter een aantal locaties in hun 
overwinteringsgebied?

•  Het uiteindelijke doel van het kleurringonderzoek is 
uit te zoeken hoe het mogelijk is dat de broedpopula-
tie van een soort die meer dan 40 jaar oud kan worden 
vanaf 1990 meer dan gehalveerd is in ons land. 

Vanaf 2009 tot heden zijn in Kardinge vijf volwassen 
vogels en negen bijna vliegvlugge jongen gekleur-
ringd. Door dit kleurringen kunnen de plaatselijke vo-
gelaars een antwoord zien te vinden op de hierboven 
genoemde vragen en doorgeven in hoeverre schol-
eksterparen (plaats)trouw zijn, succesvol zijn in het 
grootbrengen van jongen en elk jaar dezelfde timing 

en tactiek hebben. Het kleurringen van bijna vlieg-
vlugge jongen geeft een beeld van plaatstrouw aan de 
geboortegrond. Helaas geeft dat laatste pas veelal na 
drie tot vier jaar wachten resultaat. Pas dan zijn jonge 
Scholeksters geslachtsrijp, keren terug uit de overwin-
teringsgebieden, waar de jongen ook overzomeren, en 
gaan ze op zoek naar een broedterritorium.

Broedterritorium Superdad
Superdad is op 27 april 2009 als broedvogel gevan-
gen in een weiland direct ten zuiden van de visvijver 
in recreatiegebied Kardinge (zie figuur 1). Recreatiege-
bied Kardinge ligt aan de noordoostzijde van de stad 
Groningen, tussen en ten oosten van de woonwijken 
Beijum en Lewenborg. De ringcode van Superdad is LY-
CSLA (linker (Left) bovenbeen gele (Yellow) kleurring, 
linker onderbeen blauwe (Cyaan) ring met inscriptie S 
en rechter onderbeen Lime-groene ring met inscriptie 
A; zie foto 1). Het vochtige kleiweiland werd toentertijd 

Superdad, een bijzondere 
Scholekster in Kardinge
Derick Hiemstra

Al jaren worden Scholeksters Haematopus ostralegus van kleurringen voorzien. Ook in recreatiegebied Kardinge 
heeft een aantal volwassen en bijna vliegvlugge Scholeksters kleurringen gekregen. Dit verhaal gaat over de 
keuzes van een bijzondere, gekleurringde, manlijke Scholekster in Kardinge. Ten opzichte van veel van zijn soort-
genoten in het landelijk gebied is deze Scholekster op de grens van stedelijk en landelijk gebied succesvol in het 
grootbrengen van jongen, vandaar de naam ‘Superdad’.

Figuur 1. De zuidelijke rode ster is de eerst bekende broedlocatie van 
 Superdad. De rode ster in visvijver is de broedlocatie vanaf 2012. De blauwe 
gevulde cirkel is de locatie van de scholekstersoos. De paarse sterren op 
daken zijn dakbroedende scholeksterparen. De zwarte ruiten in weilanden 
zijn de dichtstbijzijnde agrarische scholeksterparen.
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begraasd door Schotse Hooglanders. Het gras in het 
weiland en het riet in de sloten werd relatief kort ge-
houden door de Hooglanders en in dat jaar zaten in het 
weiland, naast twee paar Scholeksters, ook nog circa 
tien paar Kieviten en drie à vier paar Tureluurs. Uit het 
gedrag van de gekleurringde vogel bleek dat het om 
een mannetje ging (zie foto 1). Het toenmalige broed-
weiland van Superdad wordt aan de zuidzijde begrensd 
door een fietspad met bomen en bosschage, aan de 
westkant door water en een fietspad tussen Beijum 
en Lewenborg (Koerspad), aan de noordkant door wa-
ter van de visvijver en aan de oostzijde door extensief 
begraasd weiland met o.a. meidoornstruiken. Aan de 
zuidoever van de visvijver bevindt zich, op een steen-
worp afstand van de ring- en broedlocatie, een Schol-
ekstersoos. Een soos is een locatie waar Scholeksters 
in het vroege voorjaar gemeenschappelijk rusten en 
slapen. Deze bevindt zich hier al vanaf de aanleg van 
de vijver circa dertig jaar geleden (zie figuur 1). Bij ver-
ontrusting verplaatst de soos zich naar de steigers en 
het strand van de zwemvijver (Zilvermeer) ten westen 
van de visplas (Lindeboom 2010).  
Vanaf 2011 bevindt zich een vlot voor Visdieven midden 
in de visvijver. Behalve het eerste jaar wordt dit vlot 
jaarlijks bewoond door een à twee paar Visdieven en 
een paar Scholeksters (namelijk Superdad en partner; 
zie hieronder).

Broedhistorie Superdad vanaf 2009
Superdad is op 27 april 2009 in zijn broedterritorium 
gekleurringd. De vogel broedde toen in het weiland ten 
zuiden van de visplas. In dat jaar heeft deze vogel twee 
jongen vliegvlug gekregen in het ruige weiland met 
Hooglanders (zie tabel 1). Eén van deze jongen is op 1 
juni 2009 gekleurringd en heeft de kleurcode LB-YYBA 
gekregen (linksboven zwarte (black) ring, linksonder 
gele (yellow) ring met inscriptie Y en rechtsonder zwarte 
(black) ring met inscriptie A). Deze vogel is ondertussen 
in Kardinge teruggezien, maar de eerste waarnemingen 
waren in 2013 op de hoogwatervluchtplaats op de kwel-
der van de Emmapolder, aan de Driemerenweg in Meer-
stad, in 2014 meerdere waarnemingen op de soos in 
Kardinge (zie foto 2), een waarneming in Meerstad en in 
2015 meerdere waarnemingen in het broedterritorium 
tussen Lewenborg en het Bevrijdingsbos in Kardinge. 
Superdad had in 2008 ook al op ongeveer dezelfde lo-
catie in het weiland gebroed en heeft toen twee jongen 
vliegvlug gekregen, waarvan één geringd is (zie tabel 1).
In 2010 heeft Superdad opnieuw gebroed in het 
 weiland. Op 9 en 17 mei is een broedende vogel waar-
genomen en op 24 mei is het paar met minimaal één 
jong in het weiland waargenomen. Of er dat jaar ook 
jongen vliegvlug zijn geworden is onbekend. 
Het jaar 2011 is een overgangsjaar. Het weiland werd 
toen niet langer begraasd door Schotse Hooglanders 

Foto 1. Parende Superdad in soos, 27 februari 2014   Foto: Ana Buren



en zou pas het jaar daarna weer begraasd worden; 
dit keer door Herefordkoeien. Door het ontbreken van 
de begrazing verruigde het weiland verder en werd 
daarmee minder aantrekkelijk als nestplaats voor 
Scholekster, Kievit en Tureluur. Het is niet bekend of 
Superdad dat jaar nog een broedpoging in het weiland 
heeft gedaan. Ook is het mogelijk dat Superdad in dat 
jaar van partner veranderd is. Op 15 juli 2011 is op het, 
toen voor het eerste jaar aanwezige, visdievenvlot een 
scholeksterpaar waargenomen. Deze vogels sliepen 
toen op het vlot en hebben daar voor zover bekend dat 
jaar niet gebroed. Vermoedelijk waren het Superdad 
en vrouw. 

In 2012 hebben Superdad en partner voor de eerste 
keer met zekerheid op het visdievenvlot gebroed (13 
mei, nest met eieren op visdievenvlot). Hoewel de eer-
dere broedlocatie in het weiland weer begraasd werd, 
was de verdergaande verruiging al ingetreden en wa-
ren de Herefordkoeien niet in staat dat te keren (van 
de beheerder hoefde dat ook niet). Het riet in de aan-
wezige sloot en het gras was intussen zo hoog gewor-
den, dat het weiland nog sporadisch als broedplaats 
gebruikt werd door de weidevogels. Op 12 juni werden 
drie jongen van minder dan een week oud op het vlot 
waargenomen (zie figuur 1 bovenste rode punt voor lo-
catie visdievenvlot). Wat er uiteindelijk met de jongen 
is gebeurd is onbekend.
Op 15 maart 2013 waren alle Scholeksters van de soos 
in Kardinge op de sportvelden voedsel aan het zoeken. 
Opvallend was dat het voetbalveld het dichtst bij de 
visvijver door Superdad vrij werd gehouden van ande-
re Scholeksters (territoriumgedrag) . Eerder was ook al 
waargenomen dat Superdad op de soos veelvuldig ter-
ritoriumgedrag vertoonde. 
In 2013 is er opnieuw op het vlot gebroed. Op 30 mei 
werden de oudervogels met vier jongen van een kleine 
week oud op het vlot gezien (zie foto 3). Uiteindelijk 
heeft het ouderpaar zeker drie van de vier jongen naar 
de grasvelden van sportpark Kardinge aan de noordzij-
de van de visvijver weten te loodsen, waarvan er op 7 
juni twee zijn gekleurringd (kleurcodes LB-YSBL en LB-
YSBN). De derde jonge vogel heeft die dag alleen een 

metalen ring gekregen. Uiteindelijk zijn alleen LB-YSBN 
en de vogel met de metalen ring vliegvlug geworden. 
LB-YSBN is op 23 juni 2015 foeragerend in het Ooster-
park in Groningen waargenomen. 
Op 27 april 2014 wordt een hevige strijd gesignaleerd 
tussen het Superdadpaar enerzijds en het eveneens 
al voor het derde jaar op het visdievenvlot broeden-
de visdievenpaar. Op 2 mei hebben echter beide pa-
ren een nest. Het scholeksterbroedsel sneuvelt in de 
eifase door onbekende oorzaak, terwijl juist in dat jaar 
de Scholeksters in de meer oostelijke weilanden van 
Kardinge wel eens succesvol zijn met het grootbren-
gen van jongen (mededeling R. Lindeboom). Op 15 juni 
wordt het Superdadpaar slapend op een kunstgrasveld 
van het sportpark aangetroffen. 
In 2015 heeft het Scholeksterpaar voor het vierde ach-
tereenvolgende jaar op het vlot gebroed. Op 15 mei 
bevinden het ouderpaar en drie jongen van een kleine 
week oud zich in het weiland ten zuiden van de visvij-
ver. Blijkbaar heeft het paar de jongen van het vlot naar 
het weiland gelokt in plaats van naar de sportvelden. 
Deze drie jongen hebben het niet gehaald, want tussen 
in ieder geval 5 en 29 juni zat het paar opnieuw te broe-
den op het vlot. Op 6 en 9 juli werd een van de ouders 
en een nieuw jong op het vlot aangetroffen. Op 22 juli 

Foto 2. Eerste gekleurringde nakomeling Foto: Ana Buren
van Superdad op soos, 6 maart 2014

jaar nestlocatie aantal jongen na uitkomen aantal jongen vliegvlug 1e voorjaars-waarneming Superdad op soos

2008 weiland ? 2 -

2009 weiland 2-3 2 *

2010 weiland 2-3 ? 26-2

2011 weiland/visdievenvlot ? ? 9-2

2012 visdievenvlot 3 ? 4-3

2013 visdievenvlot 4 2 15-3

2014 visdievenvlot 0 0 20-2

2015 visdievenvlot 3 + 1 1 15-2

* = ringdatum op nest is 27-4-2009

Tabel 1.  De historie van Superdad in Kardinge
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zat het jong nog op het vlot en was praktisch vliegvlug. 
Op 26 juli is het stel met een bijna vliegvlug jong op het 
sportpark waargenomen. Het paar heeft ten minste tot 
6 augustus met het vliegvlugge jong op de sportvelden 
gezeten. 
Gezien de twee broedsels met jongen en het uitein-
delijk toch nog vliegvlug krijgen van één jong, kunnen 
we in 2015 rustig spreken van een super Superdad en 
–mom. 
Het is opmerkelijk dat de circa tachtig in wadertrack 
ingevoerde waarnemingen van Superdad alle waarne-
mingen op de soos in Kardinge of in het broedterrito-
rium in Kardinge betreffen en dat er nog geen enkele 
waarneming ingevoerd is van Superdad in zijn overwin-
teringsgebied. 
Uit de waarnemingen op de soos blijkt dat Superdad 
doorgaans vroeg terug is uit het overwinteringsgebied 
(zie tabel 1).

Samenvatting
Door verruiging rondom hun aanvankelijk broedlocatie, 
het weiland ten zuiden van de visplas in Kardinge, was 
echtpaar Superdad genoodzaakt hun broedlocatie te 
verplaatsen naar een in 2011 aangebracht visdieven-
vlot in de visplas. Op zich een veilige broedplaats met 
een ondergrond van schelpen, met minder kans op 
predatie door grondrovers en gemakkelijk te bewaken 
tegen luchtrovers. De resultaten van 2013 en 2015 wij-
zen er op dat het Superdadpaar de jongen bij voorkeur 
groot brengt op de sportvelden (zie foto 4). Het veel-
vuldig aantreffen van voedselzoekende Scholeksters 
op de voetbalvelden voor en na het broedseizoen en 
van het Superdadpaar in het broedseizoen wijst erop 
dat het voedselaanbod op de sportvelden interessan-
ter is dan op het zuidelijk van de plas gelegen weiland. 
De laatste waarneming in 2015 van het ouderpaar met 
het eerste broedsel van jongen in het zuidelijk weiland 
doet vermoeden dat het ouderpaar de jongen via de 

visplas naar de sportvelden wilde lokken (ouderpaar 
en jongen stonden op steile zuidoever van visplas). 
Vermoedelijk zijn de jongen bij deze verplaatsing om-
gekomen. 
Duidelijk is dat het Superdadpaar op beide broedloca-
ties succesvol kan zijn in het grootbrengen van jongen 
namelijk in het weiland in 2008 en 2009 en mogelijk 
ook in enkele jaren daarvoor en op de sportvelden en 
in ieder geval in 2013 en 2015 en mogelijk ook in 2012. 
Het gemiddelde aantal vliegvlugge jongen van het Su-
perdadpaar was in de periode 2008-2015 minimaal 7/8 
= 0,88 jong/paar.
Maar is het paar ook succesvoller dan de grondbroe-
dende Scholeksters in het landelijke (agrarische) ge-
bied en/of de dakbroeders in het stedelijk (urbane) 
gebied? 

Agrarische versus urbane broedparen
Naar het succes van dakbroedende Scholeksters in 
het stedelijk gebied rondom Kardinge is op dit mo-
ment nog geen structureel onderzoek gedaan. Wel zijn 
er een aantal locaties in de directe omgeving bekend 
waar Scholeksters op daken broeden (zie figuur 1) en 
waarvan een aantal jongen uiteindelijk op de grond 
ook vliegvlug zijn geworden. 
Naar het succes van grondbroedende Scholeksters in 
het weilandendeel tussen de oostzijde van het sport-
park en de Noorddijkerweg in Kardinge is in het ver-
leden al wel onderzoek verricht (Lindeboom 2010). 
Hieruit blijkt dat in het betreffende gebied in de peri-
ode 2003-2010 jaarlijks tien tot elf paar Scholeksters 
hebben gebroed. In die periode was het maximale 
aantal vliegvlugge jongen vijf (2004) en het minimale 
aantal nul (2003). Het gemiddelde aantal vliegvlugge 
jongen per paar was in die periode 15/73 = 0,21 jong/
paar (2007 is niet meegerekend wegens het niet tot 
broeden komen van de meeste paren door extreem 
droge omstandigheden in april). De vereiste kui-

Foto 3. Superdad en –mom met vier jongen en broedende Visdief op vlot, 30 mei 2013   Foto: Ana Buren



kenproductie voor een stabiele populatie bedraagt 
0,35 vliegvlug jong/paar (Ens et al. 2011). Met an-
dere woorden: de agrarische populatie in Kardinge 
zal langzamerhand afnemen en dat is ook al waar te 
nemen. Een te lage kuikenproductie in agrarisch ge-
bied wordt ook in Friesland vastgesteld (Sikkema et 
al. 2015).
In Assen is, mede aan de hand van gekleurringde 
Scholeksters, uitvoerig onderzoek gedaan naar de 
Scholeksterpopulatie in zowel het agrarisch gebied 
rond Assen als het stedelijk gebied in en langs de rand 
van Assen (Dijkstra et al.) 2008, 2012 & 2014). Uit 
deze onderzoeken blijkt dat in de periode 2008-2013 
de Scholeksters in het agrarisch gebied rond Assen 
jaarlijks gemiddeld tussen de 0,05 en 0,15 vliegvlugge 
jongen per paar produceren en de stadse Scholeksters 
op de industrieterreinen van Assen tussen de 0,35 en 
0,5 (Dijkstra 2014). In Assen wordt in het agrarisch ge-
bied eveneens niet de vereiste kuikenproductie voor 
een stabiele populatie gehaald, terwijl in het stedelijk 
gebied deze kuikenproductie wel wordt gehaald. 
De oorzaak voor de geringe kuikenproductie en daar-
mee afname van de populatie in het agrarisch gebied 
zijn de intensivering van de landbouw. Onder andere 
door vroeger in het jaar te maaien, door ontwatering, 
door vertrapping van jongen, door mestinjectie en 
door de toename van predatie van nesten en kuikens 
(Ens et al. 2011). 
Dat Scholeksters in het stedelijk gebied wel een vol-
doende grote kuikenproductie hebben, komt doordat 
dakbroedende Scholeksters een veel geringere kans 
hebben om hun nest en jongen te verliezen aan grond-
predatoren en niet te lijden hebben van landbouw-
werkzaamheden. Wel is belangrijk dat de jongen niet 
te vroeg van het dak springen. Hoe ouder de jongen die 
van het dak springen zijn, des te groter de kans is om 
vliegvlug te worden (Dijkstra, A. 2014).
Uit het onderzoek van Bert Dijkstra en Rinus Dillerop 
in Assen blijkt verder dat enkele vogels er frequent in 
slagen om jongen groot te brengen. Ook zij stellen zich 
de vraag of het gaat om de kwaliteit van de broedplek 
of om individuele kwaliteiten van de vogels zelf. 
In het geval van Superdad op de rand van landelijk en 
stedelijk gebied, is sprake van een veilige broedplek. 
Echter Superdad en Supermom hebben inmiddels na 
acht jaar ook aangetoond dat de hoge jongenproductie 
een gevolg is van individuele kwaliteiten! 

Dankwoord
Ik wil hierbij Ana Buren, Klaas van Dijk, Rob Linde-
boom, Sjoerd Sipma, Dick Veenendaal, Peter Volker en 
Henri Zomer danken voor het doorgeven van hun waar-
nemingen (en foto’s in geval van Ana) van Superdad en 

zijn nakomelingen aan www.wadertrack.nl. Klaas van 
Dijk en Rob Lindeboom ben ik dank verschuldigd voor 
het kritisch bekijken van dit artikel. Ana Buren dank 
ik voor het ter beschikking stellen van een aantal van 
haar prachtige foto’s.
Tenslotte de oproep om waarnemingen van gekleurringde 
Scholeksters vooral te (blijven) melden op wadertrack. 

Literatuur
Beintema, A., Ellinger, D. & O. Moedt 1995. Ecologische Atlas 

van de Nederlandse Weidevogels. Schuyt & Co, Haarlem.

Dijkstra, B. 2008. De Scholekster Haematopus ostralegus als 

broedvogel van Assen en omstreken. Drentse Vogels 22: 2-14.

Dijkstra B. & R. Dillerop 2012. Urbane en agrarische Scholek-

sters in en rond Assen in 2009-2012. Drentse Vogels 26: 4-13. 

Dijkstra, A. 2014. Urbane Scholeksters in Assen: een verken-

ning van hun leefwijze. Drentse Vogels 28: 54-65.

Dijkstra B. & R. Dillerop 2014. Additioneel voedsel van urbane 

Scholeksters. Drentse Vogels 28: 66-68.

Ens, B.J., Aarts, B., Hallmann, C., Oosterbeek, K., Sierdsema, 

H., Slaterus, R., Troost, G., van Turnhout, C., Wiersma, P, 

& E. van Winden 2011. Scholeksters in de knel: onderzoek 

naar de oorzaken van de dramatische achteruitgang van 

de Scholekster in Nederland. SOVON-Onderzoeksrapport 

2011/13.

Lindeboom, R. 2010. Rustende Scholeksters en andere steltlo-

pers in recreatiegebied Kardinge. De Grauwe Gors 38: 152-163. 

Lindeboom, R. 2010. Veertien jaar weidevogelbescherming in 

recreatiegebied Kardinge te Groningen. De Grauwe Gors 38: 

134-148.

Sikkema, M., D. Bos, D. & E. Wymenga 2015. Vergroten broed-

succes Scholekster landelijk gebied. Altenburg &Wymenga-

rapport 2038, Veenwouden. 

www.wadertrack.nl.

Derick Hiemstra – Surhuizum
derick@upcmail.nl

Foto 4. Superdad met jong op sportveld, 6 juni 2013 Foto: Ana Buren
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De vogelbevolking van de bossen 
van het Zuidelijk Westerkwartier
René Oosterhuis

Hoewel het landschap van de provincie Groningen vooral bekend staat om zijn openheid, heeft het meer te  bieden. 
In het Zuidelijk Westerkwartier is het landschap besloten. Het ligt op de overgang van open kleigebieden in het 
noorden en beboste zandgronden in Drenthe. Het landschap bestaat uit een afwisseling van houtsingels, gras-
landen en bossen. Dit artikel richt zich op de vogelbevolking van de bossen van het Zuidelijk Westerkwartier.

De verschillende bossen
De onderzochte bossen zijn tussen de 9 en 36 
hectare groot (ligging figuur 1). In vergelijking met 
de Drentse bossen zijn het kleine snippers, maar 
voor Groninger begrippen spreken we toch van 
echte bossen. De bossen zijn om verschillende 
redenen aangelegd. De eerste bossen die zijn 
aangeplant betroffen de landgoederen Nienoord 
(Leek) en Coendersborch (Nuis). Deze zijn in de 18e 

eeuw en 19e eeuw aangeplant. Het doel was deels 
om hout te hebben voor geriefhout, maar diende 
ook nadrukkelijk als statussymbool. Na 1900 zijn 
de bossen vooral aangeplant als productiebossen. 
Deze betreffen het Harensche Bosch, het Nanninga’s 
Bosch en het Bremerbos. Het gaat hier om een 
mengeling van loofbos en naaldbos. Bijna alle 
bossen zijn aangeplant op zandgronden waar het 
hoogveen grotendeels is afgegraven en die door 
de veelal natte ligging ongeschikt waren voor 
landbouw. De Lettelberterpetten is het enige bos dat 
niet aangeplant, maar spontaan ontstaan is op een 
voormalig petgatencomplex. Tot 1925 is er laagveen 
gewonnen als brandstof. Hierna is het gebied in 
de loop van 75 jaar veranderd van rietmoeras naar 
elzenbroekbos.

Methode

Sinds 2007 worden de broedvogels in de bossen van 
het Zuidelijk Westerkwartier regelmatig geteld. Deels 
door de schrijver en in terreinen van het Groninger 

Naam Soort bos Soort bomen Grootte Beheerder Geteld in

1 Landgoed Coendersborch landgoed loof- en naaldbomen 34,5 ha* Groninger Landschap 2010 & 2013

2 Landgoed Nienoord landgoed loofbomen 36 ha* gemeente Leek 2014

3 Harensche Bosch voormalig productiebos naaldbomen 9 ha Groninger Landschap 2011-2015

4 Nanninga’s Bosch voormalig productiebos loof- en naaldbomen 30 ha Groninger Landschap 2007-2015

5 Bremerbos voormalig productiebos loof- en naaldbomen 10 ha gemeente Leek 2012 & 2014

6 Lettelberterpetten nat elzenbroekbos loofbomen 16,5 ha Groninger Landschap 2001-2004
2006-2015

Tabel 1: De bosgebieden die zijn geteld met informatie over het soort bos, de grootte, de beherende instantie en het aantal tellingen  
(*alleen oppervlakte bos). 

Figuur 1: Ligging onderzochte bosgebieden in het Zuidelijk 
Westerkwartier
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Landschap ook door vrijwilligers van het Groninger 
Landschap. De gebieden zijn geïnventariseerd volgens 
de BMP-methode. Waarnemingen zijn met broedzeker-
heidscodes op veldkaarten ingetekend. Bij de interpre-
tatie is uitgegaan van de criteria zoals opgesteld in de 
BMP-handleiding (Van Dijk 2004). De laatste jaren zijn 
de interpretaties uitgevoerd door middel van het com-
puterprogramma Autoclustering van SOVON. 

Resultaten

Elk van de zes bosgebieden is anders qua omvang, 
structuur, leeftijd, grondsoort, grondwaterpeil en 
soortensamenstelling van bomen en struiken. Het 
heeft daarom weinig zin het aantal vogelsoorten 
met elkaar te vergelijken. Een stukje water en riet in 
een telgebied kan bijvoorbeeld al een groot aantal 
extra soorten opleveren. Om een vergelijking te 
kunnen maken tussen de bossen zijn er 44 soorten 
geselecteerd waarvan bos een onderdeel is van hun 
leefmilieu. In tabel 2 staan deze 44 (bos)soorten en is 
berekend wat het gemiddeld aantal territoria per tien 
hectare is. Voor de bosgebieden die meerdere jaren 
zijn geteld is het gemiddelde over de jaren genomen. 
Van de 44 geselecteerde soorten zijn er op Landgoed 
Coendersborch het meest vastgesteld, namelijk 40. 
Het Bremerbos bevatte relatief weinig soorten (22). 
De dichtheden per tien hectare schommelen tussen de 
160 territoria (Landgoed Nienoord) en 64,5 territoria 
(Nanninga’s Bosch).

Landgoed Coendersborch
Het landgoed bestaat uit een afwisseling van loofbos, 
naaldbos en graslanden. Deze variatie zorgt voor een 

gevarieerde soortensamenstelling. Alle te verwachten 
soorten zijn ook daadwerkelijk aangetroffen. Door de 
afwisseling van bos en grasland zijn er relatief veel 
bosranden. Soorten die broeden langs de bosranden 
zoals Tjiftjaf en Zwartkop laten dan ook relatief hoge 
dichtheden zien. Ook soorten die broeden in het bos 
en foerageren op de naastgelegen graslanden, zoals 
Merel, profiteren van de afwisseling. Na de laatste 
telling in 2013 is er veel veranderd. In oktober 2013 heeft 
er een zware storm huisgehouden op het landgoed. 

Gekraagde Roodstaart, Aekingerzand, 8 mei 2015  Foto: Jacob Poortstra

Figuur 2. Stormschade uit 2013 op Landgoed Coendersborch 
twee jaar na dato. Omgevallen bomen lopen uit en groeien verder.  



22     De Grauwe Gors  jaargang 43 - 2016

Er zijn veel bomen omgewaaid. Dit zorgde voor veel 
dood hout en meer structuur doordat de omgewaaide 
bomen deels weer verder zijn gaan groeien (figuur 
2). Ook ontstonden er open plekken met kansen voor 
jonge bomen. Er zijn veel zangvogels die van de storm 
geprofiteerd hebben en in groter aantal in het bos zijn 
gaan broeden. 

Landgoed Nienoord
De soortensamenstelling op Landgoed Nienoord 
komt grotendeels overeen met die op Landgoed 
Coendersborch. Alleen de echte naaldboomsoorten 
als Zwarte Mees en Goudhaan ontbreken omdat er 
op landgoed Nienoord geen naaldbos aanwezig is. 
Delen van het landgoed zijn al 150-200 jaar oud en 
de aanwezige loofbomen zijn dan ook op leeftijd. 
Dit levert veel dood hout met holtes op en dus 
broedmogelijkheden voor holenbroeders. De Spreeuw 
profiteert volop van het aanbod aan natuurlijke holtes. 
Dit wordt versterkt door de halfnatuurlijke graslanden 
die op korte afstand van de bospercelen liggen en 
waar gefoerageerd kan worden. Ook de Bosuil heeft 
voldoende grote natuurlijke holtes om in te broeden. 
De hoge dichtheden van de verschillende soorten tonen 
aan dat het bos op het landgoed van goede kwaliteit is. 
De kwaliteit is ook terug te zien in de structuur van het 
bos. De bossen zijn voor het overgrote deel gelaagd 
en hebben een goed ontwikkelde kruid- en struiklaag 
waar vogels van profiteren. 

Harensche Bosch 
De omvang van het bos is met negen hectare beperkt. Voor 
veel grotere bosvogels is het bos (te) klein. Desondanks 
is het soortenaanbod relatief hoog door de aanwezigheid 
van diverse soorten die bij voorkeur leven in naaldbossen 
zoals Zwarte Mees, Kuifmees en Goudhaan. Het bos 
heeft dankzij zijn vorm veel randen. Het beheer is al een 
aantal jaren gericht op het versterken van de geleidelijke 
overgang van bos naar omliggende landbouwgronden, 
de zogenaamde mantel-zoomvegetatie. Dit zorgt voor 
relatief hoge dichtheden aan vogels in de randen.

Nanninga’s Bosch 
Dit is een relatief groot aaneengesloten bos van dertig 
hectare. In tegenstelling tot het Harensche Bosch is de 
hoeveelheid bosrand beperkt. Daarnaast gaat het om 
een voormalig productiebos met in delen eentonige 
opstanden van naaldbomen met weinig structuur, 
dood hout en slechts een beperkte ondergroei. Deze 
factoren zorgen er voor dat veel soorten wel aanwezig 
zijn, maar in lage dichtheden. Sinds 2007 is het beheer 
gericht op meer structuur en variatie in het bos. De 
gegevens in tabel 2 zijn gebaseerd op het gemiddelde 
van negen jaar broedvogels tellen. Door de jaren 
heen bekeken is er een positieve trend te zien in de 
dichtheden van de (bos)vogels (figuur 4). Het gevoerde 
beheer lijkt positief uit te pakken.

Bremerbos
Het Bremerbos is een relatief jong bos waar delen pas 
twintig tot dertig jaar oud zijn. De jonge leeftijd zorgt 
ervoor dat er bijna geen dood hout aanwezig is. Ook 
zijn er weinig natuurlijke holtes in bomen en is er weinig 
structuur. Het soortenaanbod is daardoor beperkt en ook 
de dichtheden zijn laag. De overgang tussen het bos en 
het omliggende landbouwgebied is strak, de zogenaamde 
mantel-zoomvegetatie ontbreekt bijna volledig.

Figuur 4. Trend van de bosvogels in de periode 2007-2015 in 
het Nanninga’s Bosch.

Figuur 3: Redelijk goed ontwikkelde mantel-zoomvegetatie 
langs de rand van het Harensche Bosch.
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Lettelberterpetten
De Lettelberterpetten is een geheel ander bos dan de andere 
bossen in het Westerkwartier. Het is een elzenbroekbos 
met de daarbij behorende hoge waterstanden. In de 
winter staat het grootste deel van het bos onder water. 
In het voorjaar zakt de waterstand tot 10-20 centimeter 
onder het maaiveld. Gevolg van de hoge waterstanden 
is dat de bomen relatief snel omwaaien en zich niet tot 
volgroeide bomen kunnen ontwikkelen. Het ontbreken 
van dikke, grote bomen met holtes en het ontbreken van 
naaldbomen zorgt ervoor dat het aantal soorten relatief 
laag is. De omgewaaide bomen groeien vaak verder en 
brengen daardoor veel structuur aan, waar een aantal 
soorten van profiteren. Dit levert hoge dichtheden op van 
o.a. Winterkoning en Fitis.

Vergelijking met landelijke data
Door SOVON zijn voor de verschillende bostypen referentie-
dichtheden berekend (Sierdsema & van Kleunen 2001). 
 Interessant om te zien is hoe de gevonden dichtheden zich 
verhouden tot deze referentiedichtheden. De bostypen in 
het Westerkwartier zijn allemaal min of meer gelijk, namelijk 
bossen van zandgronden. Uitzondering is de Lettelberter-
petten dat een ander type is, namelijk elzenbroekcomplex, 
waar ook andere referentiedichtheden bij horen.
 
Grote Bonte Specht
De referentiedichtheid van de Grote Bonte Specht ligt voor 
het elzenbroekbos op 1,4 (territoria per 10 ha.) en voor de 
overige bossen tussen de 3,0 en 3,2. De gevonden dichtheid 
in het elzenbroekbos van de Lettelberterpetten is exact gelijk 

Soort Coendersborch Nienoord Harensche Bosch Nanninga’s Bosch Bremerbos  Lettelberter petten 

Havik         0,1    -         0,4  0,2    -    0,5 

Sperwer  0,1  0,3  0,9  0,5  1,0  0,1 

Buizerd  0,3  0,3  1,1  0,3    -    0,7 

Holenduif  0,9  1,9    -      -    0,5 - 

Houtduif  2,0 5,8  3,6  1,9  2,5  1,1 

Bosuil  0,4  0,6    -    0,1    -   -

Ransuil    -    0,3    -      -      -    - 

Groene Specht  0,1  0,3    -      -      -      -   

Gr. Bonte Specht  2,3  4,4  4,2  2,3  2,0  1,4 

Kl. Bonte Specht  0,4  0,3    -    -    -    0,8 

Winterkoning    11,4    16,3    10,0  7,1  7,5    14,8 

Roodborst  5,9    10,0  8,4  6,3  6,5  3,3 

Gekr.  Roodstaart  2,8  1,1  0,9  0,7    -    2,7 

Merel  8,0    15,3  9,8  4,3  5,5  5,1 

Zanglijster  1,7  4,2  3,1  2,0  2,5  2,8 

Grote Lijster  0,4  0,3  0,4  0,2    -    0,1 

Tuinfluiter  1,3  2,2  1,6  0,3  1,0  5,5 

Zwartkop  7,8    12,7  8,2  3,0  6,0  5,5 

Fluiter      0,4      0,3        -        0,2        -          -   

Tjiftjaf      9,9 16,1    10,7      3,8      7,0      9,0 

Fitis      6,1    5,6      6,2      2,4      2,0    15,9 

Goudhaan      1,4        -        6,2      7,0      3,0        -   

Vuurgoudhaan      0,1        -          -        -        -          -   

Gr. Vliegenvanger      0,7      0,8        -        0,1        -        0,3 

B. Vliegenvanger      1,0      0,8      0,2      1,4        -        0,1 

Staartmees      1,0      0,8      0,4      0,3        -        0,5 

Glanskop        -          -        0,2      0,2        -          -   

Matkop      0,1      0,8      0,9      1,0      1,0      0,6 

Kuifmees        -          -        0,2      0,1        -          -   

Zwarte Mees        0,1       -      1,3      0,8      1,0        -   

Pimpelmees      6,7 6,9      4,7      2,7      2,0      2,3 

Koolmees      5,9 13,0      9,8      4,0      4,5      3,9 

Boomklever      2,5      3,9      2,2      1,0      0,5        -   

Boomkruiper      3,2      4,4      2,9      2,4      1,0      1,6 

Wielewaal      0,1      0,3        -          -          -        0,1 

Gaai      0,9      1,1      1,6      0,9      2,0      0,6 

Zwarte Kraai      1,9      1,7      1,1      0,2      0,5      0,3 

Spreeuw      4,2    14,4      0,4 -        -        1,2 

Vink    11,2 10,5    11,8      6,5      6,5      3,3 

Groenling      0,3      1,1      0,2 -        -   - 

Putter      0,3      0,8      0,2        -          -        0,5 

Goudvink      0,4        -        0,2      0,3        -        0,2 

Appelvink      0,1      0,6      0,2        -          -   -

Geelgors        -          -        0,2      -        -          -   

Aantal soorten 40 36 35 33 22 30

Opgetelde dichtheid 104,4 160,2 114,4 64,5 66 84,8

Tabel 2. Aantal territoria per 10 hectare op basis van het gemiddelde van alle tellingen per telgebied.
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aan de referentiedichtheid. Voor de overige bossen 
geldt dat Landgoed Nienoord (4,4) en het Harensche 
Bosch (4,2) hoger uitvallen dan de referentiewaarde 
en dat de dichtheden op landgoed Coendersborch 
(2,3), Nanninga’s Bosch (2,3) en Bremerbos (2,0) lager 
uitvallen dan de referentiedichtheden. 

Boomklever
Voor de Boomklever liggen de referentiedichtheden 
voor het elzenbroekbos op 0,3 en voor de overige 
bossen tussen de 3,6 en 4,6. In de Lettelberterpetten 
komt de Boomklever niet voor als broedvogel. In 
de overige bossen wel, maar alleen op Landgoed 
Nienoord is de dichtheid met 3,9 vergelijkbaar met de 
referentiedichtheden. In de rest van de gebieden valt 
de dichtheid veel lager uit (0,5-2,5). In de telgebieden 
die al meerdere jaren gevolgd worden is wel een 
duidelijke toename te zien van de Boomklever. De 
trend van de Boomklever in het Nanninga’s Bosch is in 
figuur 5 weergegeven. 

Gekraagde Roodstaart
De referentiedichtheid van de Gekraagde Roodstaart 
ligt voor elzenbroekbos op 0,2. De gevonden dichtheid 
in de Lettelberterpetten is met 2,7 ruim tienmaal zo 
hoog! De soort profiteert volop van de vele holten 
in de vijftig tot honderd jaar oude elzenbomen. De 

Figuur 5: Dichtheid van Boomklever in het Nanninga’s Bosch 
door de jaren heen

Boomklever, Stadspark Groningen, 27 februari 2015  Foto: Jacob Poortstra
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referentiedichtheid voor de overige bossen ligt tussen 
de 0,5 en 1,0. Landgoed Coendersborch (2,1) valt hoger 
uit dan de referentiedichtheid. Landgoed Nienoord 
(1,1), Nanninga’s Bosch (0,7) en Harensche Bosch (0,9) 
zijn min of meer gelijk aan de referentiedichtheid. In 
het Bremerbos is de soort afwezig. 

Discussie

De bossen in het Westerkwartier zijn beperkt van 
omvang, maar rijk aan vogels, zowel qua diversiteit 
aan soorten als qua dichtheden. De vergelijking met de 
landelijke data van Grote Bonte Specht en Gekraagde 
Roodstaart ondersteunt dit. De gegevens van de 
Boomklever lijken dit niet te ondersteunen. Deze zijn 
laag in vergelijking met de landelijke dichtheden. De 
Boomklever is echter een speciaal geval. Tot in de 
jaren tachtig was dit een zeldzame broedvogel met 
hooguit enkele broedparen in het Westerkwartier. 
Op Landgoed Coendersborch bijvoorbeeld is één 
broedgeval vastgesteld in 1975 waarna het vijf jaar 
duurde voor er weer een Boomklever werd gezien 
(Boekema et al. 1983). De telreeksen laten zien dat de 
Boomklever nog steeds met een opmars bezig is en de 
verwachting is dat dit nog wel even doorzet. De opmars 
wordt niet alleen gezien bij de Boomklever, ook soorten 
als Bosuil en Groene Specht laten een positieve trend 
zien. Al deze soorten profiteren van het ouder worden 
van de bossen en het meer op natuur gerichte beheer 
in de voormalige productiebossen. Niet alleen vogels 
profiteren van de veranderingen in de bossen van 
het Westerkwartier. Recente vestigingen van das en 
boommarter en de uitbreiding van de verspreiding van 
eekhoorn laat zien dat ook zoogdieren de ontwikkeling 
van de bossen als positief ervaren.

Er zijn duidelijke verschillen tussen de bossen. De 
ouderdom van de bossen speelt een belangrijke 
rol; hoe ouder hoe meer vogels. De landgoederen 
zijn 150-200 jaar oud. Ze bevatten daardoor veel 
volwassen bomen met holten en hebben relatief veel 
dood hout waar vogels van profiteren. De voormalige 
productiebossen zijn nog jong en bestaan voor een 
deel flink deel uit bomen van dezelfde leeftijd en 
soortensamenstelling. Het aantal vogels in deze 
bossen is lager dan in de oudere bossen. Ook de 
structuur van het bos is belangrijk . Hogere dichtheden 
aan vogels zijn te vinden in de bossen die gelaagd zijn 
en een goed ontwikkelde kruid- en struiklaag hebben 
zoals bijvoorbeeld de Lettelberterpetten. Ook de 
overgang van bos naar omliggende landbouwgronden 
is belangrijk, de zogenaamde mantel-zoomvegetatie. 

Hoe geleidelijker deze overgang is des te meer soorten 
kunnen er van profiteren. 

De kennis over het voorkomen en de verspreiding van 
broedvogels is nuttig bij het uitvoeren van beheer- of 
inrichtingsmaatregelen. Bovenstaande gegevens laten 
zien dat het beheer op de goede weg is, maar ook dat 
er nog verbeterpunten zijn. Met name ten aanzien van 
de structuur, de hoeveelheid dood hout en een goede 
ontwikkeling van de bosranden is winst te behalen. 
Daarnaast is het vooral belangrijk om geduld te heb-
ben, omdat bossen nu eenmaal langzaam groeien en 
langzaam reageren op maatregelen. 

Dankwoord
Allereerst wil ik alle tellers bedanken die op één 
of andere manier een bijdrage geleverd hebben: 
Herman Feenstra (Bureau Kraanvogel), Sjoerd Geelink 
(Gemeente Leek), Martin Klaver, Peter Sekeris, Frans 
Tijsterman, Jan Venema, Annemiek van der Wal.

Zoals te zien in tabel 1 worden niet alle bosgebieden 
jaarlijks geteld. Er is nog een aantal gebieden waar 
een teller voor gezocht wordt zodat er jaarlijks geteld 
kan worden. Mensen die geïnteresseerd zijn om ook 
broedvogels te gaan tellen in het Westerkwartier 
kunnen zich bij mij melden. Ook mensen die wel 
kennis van vogels hebben, maar niet weten hoe het 
broedvogels tellen in zijn werk gaat kunnen zich 
melden. Ik ben graag bereid om dit in een korte cursus 
uit te leggen. 
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In 2014 heeft een gierzwaluwtelling plaatsgevon-
den in de meeste woonwijken en binnenstad van 
Groningen. De inventarisatie, die mede op verzoek 
van de stadsecologen is verricht, had een vijftal 
doelstellingen: 
•  lokalisering van de kolonies in de stad Groningen;
•  actualisatie van de aantallen uit de telling van 2001;
•  ophangen van nestkasten in de directe omgeving 

van bedreigde kolonies;
•  inzicht krijgen in verloop van broedkolonies in de 

stad;
•  inzicht krijgen in bezetting van nestkasten en nest-

stenen in de stad.
Eerdere tellingen hebben plaatsgevonden in 1984/1985 
(Berghuis, Doevendans en Sikkens) en 2001/2002 
(Lindeboom).

Gebied en methode

In 2014 was het streven in ieder geval die wijken te 
tellen die in 2001 ook geteld zijn (Lindeboom, 2002). 
Dit betreft wijken ouder dan dertig jaar en Hoogkerk. 
Recentere buiten de ringweg gelegen wijken als 
Lewenborg, Ulgersmaborg, Beijum, Corpus de Hoorn, 
de Hoornse wijken (Hoornse Meer en Hoornse Park), 
De Hunze en Vinkhuizen zouden alleen geteld worden 
bij voldoende tellers en mits deze tellers bereid zouden 
zijn om ‘gierzwaluwsaaie’ wijken te tellen. De uiteinde-
lijk getelde wijken staan vermeld in tabel 1. 
Aan de telling hebben 27 mensen meegedaan. Dit wa-
ren overwegend leden van Avifauna en/of de vogel-
werkgroep van het IVN Groningen/Haren. De twintig 
(delen van) wijken zijn in tweetallen dan wel individu-
eel geteld. In eerste instantie zijn de gierzwaluwtel-

lers uit 2001 benaderd. Hun ervaring vereenvoudigt 
immers de vergelijking met de resultaten uit 2001. Een 
aantal van hen was bereid om in 2014 dezelfde of een 
andere wijk te tellen. 
In het voorjaar van 2014 is een mailgroep Gierzwaluw
tellers 2014 aangemaakt. Ruim voor de start van de 
eerste van de drie tellingen ontvingen de tellers de vol-
gende randvoorwaarden voor de telling:
•  datumgrenzen: 1 juni t/m 15 juli 2014;
•  aantal tellingen: 3 (meer mag);
•  telperiode: 19.00 uur t/m schemering;
•  telomstandigheden: mooie, zwoele en warme avon-

den;
•  vervoermiddel in telgebied (woonwijk of binnen-

stad): per fiets of te voet;
•  telbenodigdheden: plattegrond van wijk, pen, ver-

rekijker, fototoestel. De organisatie levert platte-
gronden en informatiefolders (bij vragen van bewo-
ners of omstanders); 

•  alle laagvliegende Gierzwaluwen in het telgebied 
worden in ieder geval genoteerd op de plattegrond.

Deze randvoorwaarden werden verder toegelicht met:
“Wat wordt geteld? Van alle laagvliegende (groepen) 
Gierzwaluwen (vaak giervluchten) wordt aantal, loca-
tie en waarnemingstijd ingetekend op de plattegrond. 
Tevens worden op de plattegrond datum, begin- en 
eindtijd van de telling en weersomstandigheden ver-
meld. ‘Laagvliegend’ is niet meer dan twee keer de 
hoogte van de aanwezige gebouwen! Extra informatie 
over de aanwezigheid van broedkolonies of invliegers 
(adres, aantal, digitale foto invlieglocatie) en/of be-
zetting van nestkasten en neststenen in het telgebied 
wordt zeer op prijs gesteld. Echter, wees je ervan be-
wust dat dit veelal een inspannende en tijdvergende 
extra waarneming is”.

Gierzwaluwen in de stad Groningen
Rob Lindeboom 

Op mooie zomeravonden in juni en juli zijn, vooral in de vooroorlogse woonwijken rondom de binnenstad van Gro-
ningen, gierende groepjes Gierzwaluwen waar te nemen. De algemene indruk is dat het aantal vogels de laatste 
twintig, dertig jaar in deze wijken en de binnenstad is afgenomen door sloop en renovatie van oude gebouwen en 
huizen(blokken). Is er inderdaad sprake van een afname in de stad of wordt de afname deels gecompenseerd door 
kolonisatie van naoorlogse woonwijken en/of het aanbrengen van nestkasten in bedreigde kolonies? Tijd om de 
gierzwaluwinventarisatie van 2001 te herhalen. 
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De tellers is vrijblijvend gevraagd om te onderzoeken 
of in hun gebied aanwezige kunstmatige nestgelegen-
heid bewoond zou zijn. Daartoe hadden de tellers een 
kaart gekregen met de locaties van deze kasten en 
pannen in hun wijk. 

Ophangen van nestkasten bij bedreigde locaties
Eind 2013 is de Stuurgroep Gierzwaluw opgericht met 
daarin de stadsecologen van de gemeente Groningen, 
leden van de Stadsvogelwerkgroep van Avifauna, een 
lid van de Vogelwerkgroep van het IVN Groningen/
Haren en Buitenbedrijf BBZ. Eén van de doelstellin-
gen van deze Stuurgroep was om aan de hand van de 
telresultaten van 2014 en van eerdere waarnemingen 
houten nestkasten op te hangen in bestaande kolo-
nies. Kolonies die vermoedelijk onder druk staan door 
(toekomstige) sloopprojecten en/of dakrenovaties. 
Rondom deze kolonies is door leden van de Stuurgroep 
geïnventariseerd welke panden geschikt zouden zijn 
voor het ophangen van nestkasten. Aandachtspunten 
voor de ophanggevels waren de afwezigheid van (open-
slaande) ramen en aanvliegbarrières en de eventuele 
aanwezigheid van een dakoverstek. Ook de positione-
ring van de gevel ten opzichte van de zon en voldoende 
aanvlieghoogte van de kasten is belangrijk. Na deze 
inventarisatie kwam de meest tijdrovende klus, na-
melijk: toestemming vragen aan de gebouweigenaren 
(overwegend particulieren). Tijdrovend, omdat eerst 
uitgezocht moest worden wie de eigenaar was (aan-
bellen en vragen), deze vervolgens opbellen (vaak een 
huisjesmelker) en de bedoeling uitleggen. De meeste 
huiseigenaren, met name degenen die tevens het huis 
bewoonden, waren meteen enthousiast en gaven on-
voorwaardelijk toestemming. Anderen waren sceptisch 
en hadden bedenktijd nodig en een klein deel zag het 
totaal niet zitten. 

Gierzwaluw in Nederland

De Gierzwaluw Apus apus is een vogelsoort die in 
ons land uitsluitend in gebouwen in steden en dor-
pen broedt. Hij broedt dan veelal op de panlatten 
onder oude pannendaken, achter boeiboorden, in 
betimmeringen van dakgoten en in spleten en kie-
ren in (spouw)muren. In vroegere tijden wist deze, 
van oorsprong, rotsvogel ons vochtige en daarmee 
insectenrijke deltagebied te veroveren, omdat de 
toenmalige stenen gebouwen (kloosters, kerken, 
kastelen plus omringende huizen) voldoende ope-
ningen kenden. Isolatie en dakonderhoud waren 
nog niet ingeburgerd. 

De broedvogels arriveren eind april/begin mei in 
ons land. Ze hebben dan een tocht van ongeveer 
9000 km, vanuit het Kongobekken in Afrika, achter 
de rug (Klaassen et al. 2014). Ze vliegen blindelings, 
gewoontegetrouw als ze zijn, naar hun vertrouwde 
nestplaats (Soortenstandaard Gierzwaluw 2014). 
Deze eenkennigheid van broedplaats is tevens de 
achilleshiel van de soort. Door sloop, dakreno-
vatie en isolatie verdwijnen veel broedplaatsen. 
Aangezien de Gierzwaluw in kolonies broedt en 
daar soms één gebouw voor uitkiest (b.v. een kerk), 
kan in één keer een hele kolonie dakloos raken. In 
het vinden van een nieuwe nestplek is deze vogel 
niet erg flexibel. Het kan wel meerdere jaren duren 
voordat ontheemde vogels een nieuwe nestplaats 
hebben. Bovendien is het verkennen van onbeken-
de nissen in gebouwen niet geheel risicoloos. De 
vogel kan namelijk vast komen te zitten. Gelukkig 
kunnen Gierzwaluwen een respectabele leeftijd 
bereiken, waardoor ze niet ieder jaar jongen groot 
hoeven te brengen om de soort in stand te houden. 

De Gierzwaluw wordt, net als andere inheemse 
planten- en diersoorten, in bescherming genomen 
door de Flora- en faunawet (FFW, 25 mei 1998). 
Voor wat betreft de Gierzwaluw zegt deze wet het 
volgende: het is verboden Gierzwaluwen opzette-
lijk te verontrusten dan wel te doden, nestplaatsen 
van Gierzwaluwen te verstoren dan wel te vernieti-
gen en eieren van Gierzwaluwen te vervoeren dan 
wel te beschadigen (artikel 9 t/m 13). Daar komt bij 
dat de nesten van Gierzwaluwen het hele jaar (jaar-
rond) beschermd zijn en vallen onder categorie 2 
van vogelnesten (Dienst Regelingen, 2009). Dit be-
tekent dat bij vernietiging van gierzwaluwnesten 
buiten het broedseizoen altijd compensatie moet 
plaatsvinden in de vorm van het tijdig aanbrengen 
van voldoende kunstmatige nestplaatsen als nest-
kasten, invliegpannen of inbouwneststenen. 

Gierzwaluw bij nestholte, Oosterhaar, 8 juli 2012 Foto: Gerrit Kiekebos



Resultaten

In tabel 1 staan per telgebied de teldata en telresul-
taten van 2014 vermeld. De resultaten per datum be-
treffen het totaal aantal op die avond in het telgebied 
aangetroffen laagvliegende Gierzwaluwen. Tevens is 
per wijk het gemiddelde aantal vogels bepaald en dit 
is ook, indien aanwezig en/of mogelijk, gedaan voor de 
resultaten uit 2001. Het aantal broedparen per wijk in 
2014 is, evenals in 2001, vastgesteld door het gemid-
delde aantal laagvliegende vogels te delen door een 
factor 1,5 dan wel 2. Onder aan de tabel is het totale 
aantal laagvliegende vogels in de stad Groningen in de 
periode juni/half juli aangegeven voor 2001 en 2014.

Gemiddeld aantal laagvliegende vogels per 
wijk in 2014
In vooroorlogse wijken zijn grotere aantallen Gier-
zwaluwen aanwezig dan in naoorlogse wijken. De 
kwaliteit van pannendaken, dakgoten en gevels in 
deze wijken met veel slecht onderhouden (studen-
ten)woningen verklaart dit. De aanwezigheid van 
gemiddeld 169 Gierzwaluwen in de Hortusbuurt/
Noorderplantsoenbuurt wordt vermoedelijk niet alleen 
verklaard door de ouderdom van de huizen en door het 
grote gezamenlijke oppervlak van deze wijken, maar 
ook door de hoge bezetting van de in de loop van de tijd 
aangebrachte kunstmatige nestgelegenheid (zie item 
Bezetting nestkasten, invliegpannen en neststenen). 
Ook in de Korrewegwijk, Helpman, Schildersbuurt, 
Rivierenbuurt en Oosterpoort is een aanzienlijk aantal 
laagvliegende vogels vastgesteld. Zie de figuren 1 en 2.
Uit de gemiddelde telresultaten van 2014 blijkt verder 
dat een aantal naoorlogse wijken gierzwaluwkolonies 
hebben van 15 tot 50 laagvliegende vogels. Met an-
dere woorden: deze wijken (de laatste zes in tabel 1) 
worden na verloop van jaren geleidelijk gekoloniseerd 
door Gierzwaluwen. Wel valt uit de waarnemingen van 

de tellers op dat deze kolonies zich met name bevinden 
in huizenblokken met pannendaken. Dit is b.v. duidelijk 
te zien in de Hoornse wijken waar zich een kleine kolo-
nie bevindt rond het deel met pannendaken tussen de 
J.F. Kennedystraat en de D.D. Eisenhowerstraat. In deze 
wijkdelen weten Gierzwaluwen toch nog vaak broed-
gelegenheid te vinden onder nokpannen of in en naast 
gootbetimmeringen of bij gaten naast regenpijpen. 
Bepalend is meestal in welke periode (hoe ouder hoe 
versletener) en op welke wijze deze huizen gebouwd 
zijn (intensiteit van isolatiemaatregelen). In een wijk als 
de Hunze, met uitsluitend platte huizen zonder pannen-
daken en dakgoten, is ondanks een ouderdom van circa 
dertig jaar nog geen gierzwaluwkolonie bekend! Ook 
in de “platte delen” van de Hoornse wijken zijn geen 
gierzwaluwkolonies bekend. Bij dit laatste moet opge-
merkt worden dat een bewoner van een vrijstaand plat 
huis in 2014 meldde dat voor het eerst een Gierzwaluw 
één van zijn drie gierzwaluwkasten had gevonden. 
Deze kasten hangen er al ongeveer tien jaar en waren 
eerst bezet door Huismussen. Kortom: het ophangen of 
inbouwen van gierzwaluwnestkasten in platte nieuw-
bouw heeft wel degelijk zin. Na jaren worden deze nest-
kasten toch bezet. Deze bezetting kan versneld worden 
door het afspelen van lokgeluiden en/of door bewoning 
door eerst Huismussen of Spreeuwen. 

Vergelijking gemiddeld aantal laagvliegende 
vogels 2014 met resultaten uit 2001
In tabel 1 zijn voor de wijken die zowel in 2001 als in 
2014 zijn geteld de gemiddelde aantallen laagvliegen-
de vogels naast elkaar gezet. Bij vergelijking van beide 
resultaten ontstaat een zeer diffuus beeld. In de ene 
wijk is sprake van een (aanzienlijke) afname van het 
aantal vogels, terwijl in een andere wijk weer sprake is 
van een toename. Veelal kan vergelijking van de resul-
taten van 2001 en 2014 niet één op één plaatsvinden, 
omdat er te grote verschillen zijn tussen beide tellin-
gen, zoals:
•  een wijk die in 2014 drie keer is geteld en in 

2001 slechts één keer (b.v. Binnenstad-Zuid en 
Hoogkerk);

•  een wijk die in beide jaren slechts één keer is geteld 
(zoals Helpman/De Wijert);

•  een wijk die in 2001 twee keer is geteld, beide 
keren door verschillende tellers en in 2014 drie 
keer door dezelfde teller (bijv. Oranjebuurt/
Noorderplantsoenbuurt);

•  een wijk die in 2001 geteld is door één teller en 
in 2014 door twee groepen van twee tellers (b.v. 
Korrewegwijk (Zuid en Noord)).

Slechts voor wijken die beide jaren twee of -liever- drie 
keer geteld zijn door dezelfde teller, kan een redelijk be-

Gierzwaluw, Onnerpolder, 18 mei 2014 Foto: Gerrit Kiekebos
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trouwbare vergelijking gemaakt worden. Het gaat hierbij 
om de Hortusbuurt, Schildersbuurt, Zeeheldenbuurt/
Badstratenbuurt en Grunobuurt/Laan huizen. In deze 
wijken is, met uitzondering van de Zeeheldenbuurt/

Badstratenbuurt, een afname in het gemiddeld aan-
tal laagvliegende vogels te constateren. In Hortus- en 
Grunobuurt is sprake van een lichte afname; in de 
Schildersbuurt van een sterke afname. 

Telgebied Teldatum 2014 Telresultaat 2014 Gemiddelde
aantal 2014

Aantal broedpa-
ren 2014

Gemiddelde
aantal 2001

Aantal broedpa-
ren 2001

Binnenstad Noord 8 juni 43

3 juli 45 39 (n=3) 20-26 39 (n=4) 20-26

10 juli 28

Binnenstad Zuid 12 juni 75

24 juni 38 55 (n=3) 28-37 110 (n=1) 55-73

11 juli 51

Korrewegwijk Noord@ 8 juni 63

6 juli 136 92 (n=3) 46-61 168 (n=1)@ 84-112@

15 juli 77

Korrewegwijk Zuid@ 11 juni 123 146 (n=2) 73-97

14 juli 169

Oosterparkwijk 7 juni 55

9 juli 52 63 (n=4) 32-42 115 (n=2) 58-77

12 juli 64

17 juli 82

Schildersbuurt 8 juni 70

2 juli 80 90 (n=3) 45-60 193 (n=2) 97-128

10 juli 120

Zeeheldenbuurt/
Badstratenbuurt

8 juni 61

3 juli 87 73 (n=3) 37-49 59 (n=3) 30-39

13 juli 70

Rivierenbuurt 12 juni 25

29 juni 99 105 (n=3) 53-70 48 (n=1) 24-32

17 juli 190

Grunobuurt/Laanhuizen 12 juni 4

2 juli 35 23 (n=3) 12-15 29 (n=4) 15-19

10 juli 30

Oranjebuurt/
Noorderplantsoenbuurt

8 juni 158

27 juni 179 169 (n=3) 85-113 108 (n=2) 54-72

11 juli 169

Hortusbuurt 9 juni 39

3 juli 43 55 (n=3) 28-37 71 (n=3) 36-47

11 juli 83

Oosterpoort 26 juni 74 70 (n=2) 35-47 56 (n=3) 28-37

27 juni 66

De Hoogte& 9 juni 37

UMCG e.o.& 27 juni 106

Helpman/De Wijert& 11 juli 230 230 (n=1) 115-153 71 (n=1) 36-47

Helpman/Coendersborg& 13 juli 69 69 (n=1) 35-46 71 (n=4) 36-47

Hoogkerk 26 juni 10

3 juli 10 10 (n=3) 5-7 52 (n=1) 26-35 

17 juli 10

Corpus den Hoorn 23 juni 2

25 juni 12 14 (n=3) 7-9

26 juni 27

Hoornse Wijken 16 juli 7 14 (n=2) 7-9

18 juli 21

Vinkhuizen 9 juni 43

7 juli 53 43 (n=3) 22-29

13 juli 32

Paddepoel 8 juni 28

29 juni 32 28 (n=3) 14-19

11 juli 24

Selwerd 11 juni 52

3 juli 68 55 (n=3) 28-37

12 juli 45

Lewenborg 5 juli 25 32 (n=2) 16-21

15 juli 39

1.475* 1.190#

n = aantal tellingen @ = in 2001 is de Korrewegwijk als een geheel geteld (door één teller) & = in 2014 slechts een keer geteld
* = totaal aantal Gierzwaluwen in 2014 # = totaal aantal Gierzwaluwen in 2001

Tabel 1. Resultaten van de tellingen in 2014
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De lichte afname in de Grunobuurt wordt vermoedelijk 
veroorzaakt door de herstructurering van het noordelijk 
deel van deze wijk. Huizenblokken met pannendaken 
van voor de oorlog zijn tussen 2001 en 2014 gesloopt 
en vervangen door platte appartementengebouwen. De 
eerste nieuwe gebouwen hadden geen, zoals afgespro-
ken, vervangende nestgelegenheid in de vorm van in-
bouwneststenen. Achteraf zijn daarom alsnog een aan-
tal nestkasten van houtbeton aan de nog aanwezige hui-
zenblokken opgehangen. Een recentelijk gerealiseerd 
appartementengebouw aan het Noord-Willemskanaal 
heeft wel inbouwstenen gekregen (zie tabel 3). 
De sterke afname in de Schildersbuurt en lichte afname 
in de Hortusbuurt worden vermoedelijk (deels) veroor-
zaakt door een afname van broedgelegenheid door sloop 
dan wel renovatie. Waarbij het verschil tussen beide 
buurten verklaard kan worden door het al dan niet aan-
wezig zijn van vervangende kunstmatige nestgelegen-
heid. In de Hortusbuurt zijn in bestaande kolonies volop 
houten nestkasten opgehangen, die al grotendeels in ge-
bruik zijn (zie item Bezetting nestkasten, invliegpannen 
en neststenen). In de Schildersbuurt is in het verleden 
nauwelijks vervangende nestgelegenheid aangebracht. 
De lichte toename in de Zeeheldenbuurt/Badstraten-
buurt wordt misschien verklaard door een toename 
van nestgelegenheid door verdergaande verloedering 
van huizen en hun pannendaken.
Hoewel voor Hoogkerk de vergelijking tussen 2001 en 
2014 niet één op één te maken is (in 2001 slechts één 
keer geteld), is de sterke afname van de gierzwaluw-
stand wel opvallend. Bekend is dat de kolonie in de 
Suikerbuurt in Hoogkerk de laatste jaren onder druk 
staat door renovatieperikelen. Bovendien waren tij-
dens de telling van 2014 volop oranjevlaggetjes aan-
wezig tussen de huizen i.v.m. het WK in Brazilië. Het is 
niet onwaarschijnlijk dat deze verstorend hebben ge-
werkt op het invliegen in de broedlocaties boven in de 
spouwmuren op de begane grond.

In 2001 vlogen er gemiddeld circa 1200 Gierzwaluwen 
laag door de stad Groningen. In 2014 waren dat er 300 
meer (ca. 1500). Dit lijkt een aanzienlijke toename, 
maar ook hier moeten eerder gestelde kanttekeningen 
geplaatst worden. Het verschil ten gunste van 2014 
wordt alleen al verklaard door de onwaarschijnlijk hoge 
toename in Helpman/De Wijert (159 vogels) plus het 
thans wel tellen van de naoorlogse wijken Lewenborg, 
de Hoornse wijken, Selwerd, Paddepoel en Vinkhuizen 
(186 vogels). Bovendien blijkt uit het Meetnet Urbane 
Soorten van SOVON (Schoppers 2015) dat de gierzwaluw-
stand van jaar tot jaar aanzienlijk kan fluctueren.
 
Vergelijking aantal broedparen 2014 met 
resultaten uit 2001
Voor de vergelijking van het aantal broedparen in 2001 
en 2014 gelden per wijk dezelfde kanttekeningen zoals 
die gelden voor vergelijking van het gemiddeld aantal 
laagvliegende vogels. Het aantal broedparen is immers 
in beide jaren afgeleid van dit gemiddeld aantal laag-
vliegende vogels door te delen door een factor 1,5 of 2. 
De factor 1,5/2 werd destijds geadviseerd door de lan-
delijke vereniging Gierzwaluwbescherming Nederland, 
maar ook hierbij is een kanttekening te plaatsen. Dit 
omdat de laagvliegende -veelal gierende- groepen 
vooral bestaan uit jonge vogels van voorgaande jaren 
die nog geen nestplaats hebben (Langenbach 2013). 
Deze vogels zijn nog op zoek naar een geschikte nest-
plaats en gieren langs bestaande nestplaatsen. Het is 
de vraag of de vogels met nest aan deze giervluchten 
meedoen. Hun gedrag is veel onopvallender. Zelfs het 
gemiddelde aantal laagvliegende vogels delen door de 
factor 2 geeft vermoedelijk een aanzienlijke overschat-
ting van het aantal broedparen. Het is veiliger om het 
gemiddeld aantal laagvliegende vogels te delen door 
een factor 3 (Lam 2013) of zelfs 4.
Uitgaande van de factor 2 waren er in 2001 circa 600 
broedparen in Groningen aanwezig en in 2014 circa 735 

Wijk Straat + nummer Soort Aantal Bewoond

Helpman/Coendersborg Emmastraat houten nestkast 13 10

Oranjebuurt/ Noorderplantsoen-
buurt

Amalia van Solmstraat 25 houten nestkast 1 1

Johan Willem Frisostraat 55/69/71/85 houten nestkast 4 4

Noorderstationstraat 51 houten nestkast 1 1

Stadhouderslaan 3/9 invliegpan 2 2

Baanstraat 10 invliegpan 2 2

Akkerstraat 137 houten nestkast 1 1S

Kerklaan 12 houten nestkast 1 1S

Tuinbouwstraat 26/37 houten nestkast 2 2H

Hortusbuurt Violenhof (school) houten nestkast 21 13

Violenhof (appartementen) houten nestkast 2 1

Violenstraat 2/8 houten nestkast 9 7

Rotterdammerstraat/ Nieuwe Kerkhof houten nestkast 2 1

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat 48 houten nestkast 2 1

Bloemsingel (Villa B) houten nestkast 6 1

H = huismus S = spreeuw

Tabel 2. In 2014 bewoonde kunstmatige nestgelegenheid
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broedparen. Delen we door de meer waarschijnlijker 
factor 3 dan komen we in 2001 op circa 400 broedparen 
en in 2014 op circa 500 (met eerder genoemde kant-
tekeningen). 

Bezetting nestkasten, invliegpannen en neststenen 
Vooral in een aantal oudere wijken met van oudsher veel 
Gierzwaluwen (Oranjebuurt/ Noorderplantsoenbuurt 
en Hortusbuurt) zijn in de loop van de tijd hou-
ten nestkasten opgehangen dan wel invliegpannen 
aangebracht. Veelal zijn deze voorzieningen door 
Buitenbedrijf BBZ opgehangen in opdracht van de ge-
meente, woningbouwverenigingen of particulieren. 
Ook hebben woningbouwverenigingen en project-
ontwikkelaars op verzoek van de gemeente en/of de 
Stadsvogelwerkgroep in een aantal nieuwbouwloca-
ties in de stad neststenen voor Gierzwaluwen laten 
inmetselen. 
Door de tellers is geen structureel onderzoek naar de 
bewoning van de kunstmatige nestvoorzieningen ge-
daan. Dat kon, gezien de benodigde tijd, geduld en 
ervaring niet verwacht worden. Bovendien weet ik 
uit ervaring dat het ’s avonds posten bij nestkasten 
en voortdurend omhoog kijken richting woningen en 
slaapkamers gauw vragen oproept en je al snel iets uit 
te leggen hebt. 

Toch heeft een aantal tellers wel op invliegers in kunst-
matige nestgelegenheden gelet. Zo is in de Hortusbuurt 
geconstateerd dat de daar aanwezige houten nestkasten 
goed bezet waren. Van de 23 nestkasten aan de school en 
appartementen aan de Violenhof waren er zeker veertien 
bezet (zie tabel 2). Terwijl van de acht houten nestkasten 
aan de Violenstraat 2 er zeker zes bezet waren. Ook in de 
Oranjebuurt bleken een groot aantal nestkasten en in-
vliegpannen bezet te zijn. In de Noorderplantsoenbuurt 
is vastgesteld dat een aantal nog niet zo lang aan-
wezige nestkasten bewoond waren door Huismussen 
of Spreeuwen. Van de dertien houten nestkasten aan de 
Emmastraat in Helpman/Coendersborg bleken er zeker 
tien door Gierzwaluwen bezet.
Tevens zijn er waarnemingen van invliegers in in-
gemetselde neststenen: in de nieuwbouwwijk De 
Velden op het voormalige FC Groningen-terrein in de 
Oosterparkwijk, in een kantoorgebouw aan het Griffe-
tracé in de Oosterpoort en, al in het jaar van plaatsing, 
in een nieuw onderdeel van het UMCG.
Uit recent onderzoek (Wortelboer 2015) blijkt dat het 
aanbrengen van nestkasten niet alleen zinvol is omdat de 
Gierzwaluwen wel degelijk gebruik maken van de vervan-
gende dan wel extra aangeboden nestgelegenheid, maar 
ook dat het broedsucces in nestkasten groter is dan in 
natuurlijke nestgelegenheden in spleten en onder daken.

Wijk Straat + nummer Soort Aantal Bewoond

Helpman/Coendersborg Emmastraat houten nestkast 13 10

Oranjebuurt/ Noorderplantsoen-
buurt

Amalia van Solmstraat 25 houten nestkast 1 1

Johan Willem Frisostraat 55/69/71/85 houten nestkast 4 4

Noorderstationstraat 51 houten nestkast 1 1

Stadhouderslaan 3/9 invliegpan 2 2

Baanstraat 10 invliegpan 2 2

Akkerstraat 137 houten nestkast 1 1S

Kerklaan 12 houten nestkast 1 1S

Tuinbouwstraat 26/37 houten nestkast 2 2H

Hortusbuurt Violenhof (school) houten nestkast 21 13

Violenhof (appartementen) houten nestkast 2 1

Violenstraat 2/8 houten nestkast 9 7

Rotterdammerstraat/ Nieuwe Kerkhof houten nestkast 2 1

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat 48 houten nestkast 2 1

Bloemsingel (Villa B) houten nestkast 6 1

H = huismus S = spreeuw

Tabel 2. In 2014 bewoonde kunstmatige nestgelegenheid

Wijk Straat + nummer Soort Aantal Plaatsing

Binnenstad Noord Broerstraat houten nestkast 4 2015

Binnenstad Zuid Ganzevoortsingel 2 houten nestkast 3 2014

Westerhavenstraat 36/38 houten nestkast 5 2014

Korrewegwijk Noord Soerabajastraat 19/21, 27/29 en 35/37 houten nestkast 6 2014

Gratemastraat 47B houten nestkast 4 2015

Molukkenstraat (OBS Karrepad) houten nestkast 5 2015

Molukkenstraat 90 en 92 houten nestkast 4 2015

Korrewegwijk Zuid Eyssoniusstraat 29A en 28  houten nestkast 4 2015

Bilitonstraat 39/41 en 42A houten nestkast 3 2014

Oosterparkwijk Wielewaalflat* beton inbouw 135 2013

Zaagmuldersweg 418 houten nestkast 1 2014

Kievitstraat 13 houten nestkast 2 2014

Schildersbuurt Hoendiepskade 2A houten nestkast 5 2014

Mondriaanstraat 39 en 46 houten nestkast 4 2015

Rivierenbuurt Parkweg 54A, 69A, 70A en 81A houten nestkast 12 2014

Berkelstraat 3B houten nestkast 3 2015

IJsselstraat 56 houten nestkast 3 2015

Grunobuurt/Laanhuizen Noord Willemskanaal* beton inbouw 25 2014

Parkweg ?* houten nestkast 10 2015

Helpman/Coendersborg Waldeck Pyrmontstraat 12B houten nestkast 3 2015

Haydnlaan 123 houten nestkast 3 2015

 Helpman/De Wijert De Ranitzstraat 24 (Helperbad) houten nestkast 5 2014

Van Starkenborghstraat 9 houten nestkast 3 2015

Oranjebuurt/ Noorderplantsoenbuurt Ernst Casimirlaan 8 en 56 + hoek Koninginnelaan 6 houten nestkast 6 2014

Hoek Graaf Adolfstraat houten nestkast 1 2015

Verlengde Grachtstraat 2/2A houten nestkast 3 2014

Prinsesseweg 24 houten nestkast 2 2014

Hortusbuurt Noorderhaven (Albion)* beton uitpandig 6 2015

Grote Leliestraat 39 houten nestkast 2 2015

Noorderbinnensingel (watertoren)* beton uitpandig 17 2014

Zernike-terrein Netelbosje* houten nestkast 20 2015

* in opdracht van woningbouwvereniging of RUG 

Tabel 3. Wijken/straten waar in 2014 en 2015 nestkasten zijn aangebracht
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Ophangen van nestkasten in bestaande kolonies 
In het voorjaar van 2014 en 2015 zijn door Buitenbedrijf 
BBZ in opdracht van de gemeente Groningen in be-
staande kolonies houten nestkasten opgehangen (zie 
tabel 3). In totaal zijn 96 nestkasten opgehangen, 
waarvan het merendeel in de bedreigde kolonies in 
de Korrewegwijk (26), Rivierenbuurt (18) en Helpman 
(14). In de Binnenstad zijn op een drietal locaties in 
totaal twaalf houten nestkasten opgehangen, in de 
Schildersbuurt op een drietal locaties negen en in de 
Oranjebuurt op een zestal locaties twaalf. Op dit mo-
ment is er nog de wens om houten nestkasten op te 
hangen aan de Gerbrand Bakkerstraat/Kooikerplein in 
de Oosterparkwijk, in de omgeving van de Nieuwstraat 
in de Oosterpoort en in de omgeving van de Suikerbuurt 
in Hoogkerk.
Tabel 3 laat tevens zien dat in 2014 en 2015 in opdracht 
van een woningbouwvereniging of de Rijksuniversiteit 
Groningen ook nestkasten zijn opgehangen. Aan 
het bestaande gebouw van Wis- en Natuurkunde 
aan het Netelbosje op het Zernike-terrein zijn twin-
tig kasten opgehangen (RUG) en aan het pakhuis 
Albion aan de Noorderhaven in de Hortusbuurt zes 
(Patrimonium). In de nieuwbouw van de Wielewaalflat 
in de Oosterparkwijk zijn 135 nestkasten ingemetseld 
(Lefier) en in de nieuwbouw van de appartementen 
aan het Noord-Willemskanaal in de Grunobuurt ca. 
25 (Nijestee). Op initiatief van de stadsecologen en 
de Stadsvogelwerkgroep zijn met behulp van crowd 
funding zeventien betonnen nestkasten opgehangen 
onder de watertoren aan de Noorderbinnensingel in 
de Hortusbuurt. Op verzoek van het Buurtcomité zijn 
aan de “oudbouw” in de Grunobuurt zestig nestkas-

ten, ontworpen door de kunstenares Lena van der Wal, 
opgehangen. Naast nestkasten voor o.a. Huismussen, 
mezen en Kauwen gaat het om tien nestkasten voor 
Gierzwaluwen.

Conclusies

Uit de resultaten blijkt dat het gemiddeld aantal 
laagvliegende Gierzwaluwen, en daarmee het aantal 
broedparen, in 2014 aanzienlijk hoger is dan in 2001. 
Bij de onderzoeksmethode, die leidde tot een toena-
me van circa 1200 naar 1500 vogels, zijn hierboven al 
een groot aantal kanttekeningen gezet. De toename 
wordt bovendien in de literatuur tegengesproken. Uit 
het Meetnet Urbane Soorten (MUS) van SOVON blijkt 
vanaf 2007 een lichte afname van de gierzwaluw-
stand in Nederland (Schoppers 2015). Voor 2007 is 
nog geen structureel onderzoek naar de Nederlandse 
stand gedaan. Uit MUS blijkt ook dat de stand van jaar 
tot jaar aanzienlijk kan fluctueren. In Denemarken en 
Groot-Brittannië volgt men de gierzwaluwpopulatie al 
wel gedurende een langere periode volgens een ge-
standaardiseerde telmethode. In deze landen blijkt de 
laatste twintig jaar sprake van een duidelijke afname 
(Klaassen 2014 en Schoppers 2015). Of deze populatie-
daling het gevolg is van afname van broedgelegenheid 
door sloop en renovatie van oude gebouwen is niet 
eenduidig. De laatste jaren wordt niet uitgesloten dat 
verschraling van het voedselaanbod in de broedperi-
ode ook een oorzaak is (Klaassen 2014). 

Uit de telling van 2014 blijkt dat de naoorlogse wijken 
met pannendaken steeds verder gekoloniseerd wor-

Figuur 1: gemiddeld aantal laagvliegende Gierzwaluwen (2014) in de noordelijke wijken van de stad Groningen
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den, hetgeen een verplaatsing van Gierzwaluwen van-
uit het centrum en oudere wijken naar de buitenwijken 
impliceert. Lam (2013) constateerde in Deventer een 
afname van Gierzwaluwen in het centrum en de oude 
schil direct daar omheen door o.a. sloop en renovatie, 
maar in de op leeftijd komende ‘nieuwe’ wijken een 
toename. 

Ook kan geconcludeerd worden dat het ophangen van 
nestkasten in bestaande kolonies loont. Na verloop 
van tijd worden deze nestkasten (deels) bezet door 
Gierzwaluwen. De kolonisatie van de nestkasten zal 
vermoedelijk sneller verlopen wanneer de natuur-
lijke nestgelegenheid in de kolonie onder druk staat 
en/of de nestkasten eerst bewoond worden door 
Huismussen of Spreeuwen. Uit waarnemingen van en-
kele tellers kan afgeleid worden dat de kolonievogels 
eerst een zoekbeeld voor de nestkasten moeten ont-
wikkelen. Als de eerste kast in een kolonie bewoond 
is, zullen de langs gierende (jonge) vogels nestkasten 
gaan associëren met potentiële broedlocaties. 
Het inmetselen van neststenen in de spouwmuur van 
nieuwe woningen en gebouwen zal op den duur leiden 
tot kolonisatie hiervan. De eerste tekenen zijn veel-
belovend. Kolonisatie wordt ook hier versneld door-
dat óf Huismussen en Spreeuwen óf lokgeluiden de 
Gierzwaluwen attent maken op de stenen. De vorming 
van natte natuurgebieden rondom Groningen (o.a. 
De Onlanden, Zuidlaardermeergebied en Meerstad) 
leidt tot de aanwezigheid van veel insecten, hetgeen 
de kolonisatie van dergelijke neststenen in nieuw-
bouw in de omgeving van deze gebieden zal kunnen 
 versnellen. 

De telling van 2014 (en 2001) leert ons waar in het ste-
delijk gebied van Groningen zich de gierzwaluwkolo-
nies bevinden. Hij geeft bovendien inzicht in de grootte 
van de kolonies en welke kolonies bij voorrang nest-
kasten verdienen. In de meeste van deze kolonies zijn 
overigens in 2014 en 2015 al nestkasten opgehangen.

Of er in Groningen, net als in Denemarken en Groot-
Brittannië, daadwerkelijk sprake is van een afname van 
het aantal broedparen van Gierzwaluwen is niet duide-
lijk. Het is best mogelijk dat in het verleden aangebrachte 
nestkasten in bestaande kolonies èn kolonisatie van wij-
ken van na de Tweede Wereldoorlog de afname verzacht 
dan wel neutraliseert of zelfs leidt tot een lichte toename.

Discussie

Uit dit artikel, maar ook uit de literatuur, blijkt dat 
het vaststellen van het aantal broedvogels van de 
Gierzwaluw in een stad geen sinecure is (Daalder 2014, 
Keijl 2004 en Langenbach 2013). Er zijn op dit moment 
een drietal telmethoden: 

1.   telling conform het Meetnet Urbane Soorten 
(Schoppers 2015): vaste tellers doen drie keer 
per jaar op vaste punten in het stedelijk gebied 
per punt een telling van vijf minuten. In de drie 
telperiodes (1 april-30 april, 15 mei-15 juni en 15 
juni-15 juli) worden alle op het telpunt aanwe-
zige vogels, inclusief de laag- en hoogvliegende 
Gierzwaluwen, genoteerd. Vooral de avondtelling 
tussen half juni en half juli geeft een goed beeld 
van het totaal aantal Gierzwaluwen boven het 

Figuur 2: gemiddeld aantal laagvliegende Gierzwaluwen (2014) in de zuidelijke wijken van de stad Groningen
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stedelijk gebied in Nederland, mits deze telling 
gedurende een periode van ‘stabiel zomerweer’ 
wordt verricht. Voordeel van deze telling is dat het 
aantalverloop van het totale aantal (vliegende) 
Gierzwaluwen over de jaren kan worden geanaly-
seerd. Nadeel van deze telling is dat hij niet direct 
iets zegt over het verloop van het aantal broedpa-
ren in het  stedelijk gebied. 

2.   telling van het aantal broedparen door noteren van 
invliegers (Verkade 2005): het intekenen van in-
vliegers geeft weliswaar een goede indruk van het 
aantal broedparen, maar is zeer arbeidsintensief 
en eigenlijk alleen uitvoerbaar met één of enkele 
ervaren gierzwaluwtellers in een dorp of kleine 
stad. Behalve over een goed gespierde nek moe-
ten de tellers ook over veel geduld, tijd en ervaring 
beschikken.

3.  telling van het aantal laagvliegers (Andriessen et al. 
2001): Andriessen adviseert om deze telling ieder jaar 
onder vergelijkbare omstandigheden te doen. Deze 
vergelijkbare omstandigheden zijn: vanaf een aan-
tal vaste standplaatsen, in eenzelfde periode in het 
gierzwaluwseizoen (15 juni t/m 10 juli), op hetzelfde 
tijdstip van de dag (na 19.00 uur) en, vooral, onder 
dezelfde weersomstandigheden (periode van stabiel 
zomerweer). Aanvullend zijn (mijns inziens) ieder jaar 
bij voorkeur dezelfde teller(s) èn minimaal drie tellin-
gen gewenst. Deze methode zegt iets over de toe- of 
afname van het aantal in een stad(sdeel) of dorp.

De in 2014 in de stad Groningen gehanteerde telmetho-
de sluit het meest aan bij telmethode 3. De genoemde 
vergelijkbare omstandigheden gaan echter niet op. 
Ook omdat er een gat van dertien jaar ligt tussen de 
twee tellingen en er veelal sprake is van een andere 
teller in een telgebied. Geadviseerd wordt om in het 
vervolg de toe- dan wel afname van het aantal gierzwa-
luwen in steden en dorpen bij te houden via de MUS-
methode (telmethode 1). Voor het vaststellen van toe- 
of afname van het aantal laagvliegende Gierzwaluwen 
en/of het aantal gierzwaluwbroedparen in woonwijken 
van steden of in dorpen (telmethode 3 respectievelijk 
2) dienen enthousiastelingen aanwezig te zijn die dit 
meerdere jaren achtereen willen bijhouden. 
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Uitvliegende vogel uit nestkast,  Foto: Jochem Kühnen
Beek Ubbergen, 11 juli 2010

Jonge vogel in nestholte,  Foto: Jochem Kühnen
Beek Ubbergen 17 juli 2010
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Aantallen en verspreiding in Nederland
De Groene Specht is een verstokte standvogel en de 
verspreiding buiten de broedtijd is nagenoeg identiek 
aan die in de broedtijd. Vanaf juni duiken voornamelijk 
juveniele vogels op buiten het broedareaal (Bijlsma et 
al. 2001). Midden jaren zeventig van de vorige eeuw 
broedden 6000-7500 paar in ons land. Daarna zette 
een duidelijke afname in en verdween de soort uit gro-
te aaneengesloten bosgebieden op de grofzandige 
Veluwe en op de lemige fijnzandige bodem in Drenthe 
(Sovon 2002). Rond midden jaren tachtig van de vorige 
eeuw waren nog 3000-4500 paar over. Vanwege deze 
sterke terugloop werd de soort als kwetsbaar gekwali-
ficeerd en op de Rode Lijst van de Nederlandse broed-
vogels (2004) geplaatst. Als oorzaak werd de afname 
van de rode bosmier Formica rufa genoemd, die ver-
dween door vergrassing en verruiging van de bosbo-
dem en heide als gevolg van vermesting en verzuring 
(Sovon 2002). Een correlatie met de bodemsoort lag 
voor de hand maar die is nooit onderzocht (Bijlsma et 
al. 2001). 
Sinds de jaren negentig is echter sprake van een signi-
ficante toename (<5%) en begon de Groene Specht 
buiten de typische bosgebieden aan een duidelijke op-
mars (Van Dijk et al. 2009). Dit was vooral het geval in 
Laag-Nederland. Voorbeelden zijn nieuwe vestigingen 
op de kleigronden van Zuidwest-Nederland en de her-
bezetting van territoria in het rivierengebied (Bernard 
2003, Castelijns 2008). De populatiegrootte werd aan 
het begin van deze eeuw op 4500-5500 broedparen ge-
schat (Sovon 2002). Oorzaken zijn de zachter worden-
de winters, de ouder wordende bossen en op regionaal 

niveau het beschikbaar komen van geschikt broedbio-
toop. In 2007 was de stand in Nederland sinds het 
dieptepunt rond 1990 verdubbeld tot verdrievoudigd 
(Van Dijk et al. 2009). 
In delen van het laagveen- en zeekleigebied was de 
stand binnen vijftien jaar maar liefst vertienvoudigd. 
Opmerkelijk echter is dat sinds de eeuwwisseling de 
stand in de duingebieden sterk is afgenomen ondanks 
anti-vergrassingsmaatregelen terwijl in de bosgebie-
den een toename is geconstateerd. In grootschalige 
open landschappen en gebieden met een hoge grond-
waterstand is de soort nagenoeg afwezig. Vandaar dat 
de verspreiding over Nederland beperkt is; in Flevo-
land, Friesland en Groningen is de soort bijvoorbeeld 
schaars. Op de Waddeneilanden wordt hij als dwaal-
gast zo nu en dan waargenomen. Uit de voorlopige ver-
spreidingskaarten van het recent afgesloten Atlaspro-
ject van de Sovon blijkt dat het eerste broedgeval mo-
gelijk heeft plaatsgevonden op Ameland. Terugvallen 
in de stand, zoals tussen 2008 en 2011, zijn goed te 
herleiden tot jaren met sneeuwrijke strenge winters. 
Groene Spechten hebben het dan moeilijk omdat 
mierenvolken dieper de grond en het hout intrekken en 
onbereikbaar worden. 

Habitat
Vroeger werd deze spechtensoort vrijwel uitsluitend in 
aaneengesloten bossen waargenomen. Tegenwoordig 
wordt de soort vooral in kleine loofbossen en halfopen 
cultuurlandschap met verspreide bosjes en houtwallen 
aangetroffen. In aaneengesloten bos zit de Groene 
Specht bij voorkeur aan de randen of bij kapvlaktes. 

De opmars van de Groene Specht  
in de provincie Groningen
Jan Henk Venema

In 2014 werd de Groene Specht Picus viridis bij Avifauna Groningen gekozen tot Vogel van het Jaar. De negende 
vogelsoort in de rij sinds de start van deze verkiezing in 2006. Tegen het einde van de vorige eeuw was de Groene 
Specht een zeldzame verschijning in onze provincie geworden met een zeer beperkte verspreiding. Sindsdien 
ging het de soort landelijk flink voor de wind in met name agrarische gebieden gelegen in het laagveen- en zee-
kleigebied (Van Dijk et al. 2009). Een goede reden om in 2014 de verspreiding van de Groene Specht in de provin-
cie Groningen in kaart te brengen en een zo nauwkeurig mogelijk beeld te krijgen van het aantal territoria. In dit 
artikel worden de resultaten gepresenteerd.
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Extensieve weilandjes, grazige dijken, slootkanten en 
wegbermen bieden de soort een goed foerageergebied 
(Van Dijk et al. 2009). Hoogproductieve graslanden 
hebben de Groene Specht weinig te bieden (Castelijns 
2008). In de bebouwde kom wordt de soort waargeno-
men in parken, tuinen, boomgaarden, volkstuincom-
plexen en op begraafplaatsen. Er wordt nagenoeg al-
tijd gebroed in oude nog levende loofbomen waarbij 
meestal oude holen worden gebruikt. De aanwezigheid 
van geschikt broedbiotoop lijkt de belangrijkste voor-
waarde voor het voorkomen van de Groene Specht, ge-
tuige de kolonisatie van de Hoekse Waard rond de 
eeuwwisseling (Benard 2003).

Dieet per seizoen en habitat
De Groene Specht is een grondspecht die gespeciali-
seerd is in het eten van mieren (Maréchal 1995). Hij be-
schikt hiervoor over een onwaarschijnlijk lange tong 
die een decimeter buiten de snavelpunt kan reiken. Het 
idee dat Groene Spechten hoofdzakelijk aangewezen 
zijn op rode bosmiersoorten Formica rufa, F. polyctena, 
F. pratensis berust op een mythe (Maréchal 1995). Re-
cent onderzoek naar het jaarrond dieet van Groene 
Spechten in Noord-Brabant wees op duidelijke ver-
schillen tussen vogels die leven in een gemengd naald-
bos of in open cultuurland met veel grasland (Kolsters 
et al. 2014). Zo domineerde op open cultuurgrond de 

zwarte wegmier Lasius niger het dieet gedurende de 
zomer (93%) en in mindere mate in de winter (78%). 
Gedurende het winterseizoen had de gele weidemier L. 
flavus ook een substantieel aandeel (17%) in het menu. 
In het bos was de humusmier L. platythorax de belang-
rijkste prooi (65%), in het broedseizoen en de zomer, 
aangevuld met de grauwzwarte renmier Formica fusca 
(18%) en de bossteekmier Mymica rubra (13%). 
In tegenstelling tot het open cultuurland veranderde er 
voor Groene Spechten in het bos veel in het dieet gedu-
rende de winter. Zo daalde in de koude maanden het 
percentage humusmier naar 48% en ontbreken de 
grauwe renmier en bossteekmier nagenoeg, terwijl 
rode bosmieren een belangrijker deel van het menu 
ging uitmaken (14%). Opvallende uitkomst van deze 
Brabantse studie was ook dat Groene Spechten in het 
bos naast mieren ook opvallend veel grondwantsen 
Kleidocerys resedae aten (31%) in de winter. Deze 
wantsen zijn een betrekkelijk gemakkelijke prooi om-
dat ze massaal overwinteren onder de moslaag aan de 
voet van boomstammen. In de provincie Groningen zal 
de soort het meest afhankelijk zijn van weg- en weide-
mieren. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat 
Groene Spechten in beschutte bosgebieden, met een 
gevarieerder voedselaanbod, een grotere overlevings-
kans op een strenge winter hebben dan die in open 
 cultuurland.

Adulte man Groene Specht foeragerend in het Quintusbos in Glimmen, 6 oktober 2014  Foto: Gerrit Kiekebos
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De historische verspreiding van de Groene 
Specht in de provincie Groningen
Boekema et al. (1983) beschrijven de Groene Specht 
als schaarse broedvogel in de provincie Groningen en 
kwamen tot twaalf à veertien broedparen. De vastge-
stelde territoria bevonden zich bijna zonder uitzonde-
ring in het Gorecht, Westerwolde en het Westerkwar-
tier. Begin jaren negentig van de vorige eeuw wordt het 
aantal broedparen op hooguit negen geschat (Van de 
Brink et al. 1992). Ook het aantal atlasblokken waarin 
de Groene Specht werd vastgesteld was overeenkom-
stig het landelijke beeld aanzienlijk gedaald in vergelij-
king met het voorgaande atlasproject. Met name het 
aantal territoria in Westerwolde liep in de eerste helft 
van de jaren tachtig sterk terug. In de tweede helft van 
de jaren tachtig was de Groene Specht hier als broed-
vogel zelfs helemaal verdwenen (N. de Vries pers. 
med.). 
Tussen 1998 en 2000 konden in tien atlasblokken drie 
zekere, vier waarschijnlijke en drie mogelijke territoria 
worden vastgesteld (Sovon 2002). Het totale aantal 
broedparen in deze blokken bedroeg tussen de veer-
tien en achttien. Opvallend is dat in die periode alle 
broedparen in het Westerkwartier verdwenen. Met uit-
zondering van het Westerkwartier begon eind jaren ne-
gentig de soort in de rest van provincie aan een opmer-
kelijke terugkeer die nu nog voortduurt (Boekema 
2016). In 2009 werd de soort zelfs op Rottumeroog 
waargenomen (Zekhuis & De Vries 2012). 
In het Lauwersmeergebied is de Groene specht tussen 
1999 en 2004 in meerdere broedseizoenen aanwezig 
geweest (Kleefstra & De Boer 2008). In 2005 konden 
één, in 2008 twee, in 2010 één en in 2011 twee territo-
ria worden vastgesteld. De twee vastgestelde territo-
ria uit 2011 werden gedaan in het Lauwersoogbos en 
Ballastplaatbos (Kleefstra & De Boer 2011). 

Methode

Gedurende het gehele jaar 2014 zijn via de website 
www.waarneming.nl meldingen van de Groene Specht 
verzameld. Waarnemingen van buiten de provincie 
Groningen zijn niet meegenomen. Door naar het tijd-
stip en de datum van de melding te kijken, konden 
waarnemingen die zeer waarschijnlijk betrekking had-
den op dezelfde vogel verwijderd worden.
De overgebleven waarnemingen zijn hierna volgens de 
richtlijnen van de Sovon (Van Dijk & Boele 2011) hand-
matig herleid tot territoria. Voor de Groene Specht is 
voor het vaststellen van een territorium één waarneming 
van een volwassen individu, een roepend of baltsend 
exemplaar, een paar of nestindicerend gedrag in ge-

schikt broedbiotoop binnen de datumgrenzen (1 maart 
t/m 31 mei) voldoende. Waar nodig is contact gezocht 
met gebiedsdeskundigen om territoria te verifiëren. Om 
waarnemers in het veld te informeren over het complexe 
territoriaal gedrag van de Groene Specht, is op de web-
site van Avifauna Groningen een telinstructie geplaatst.

Resultaten 

In 2014 werden in totaal 943 waarnemingen van de 
Groene Specht ontvangen. Daarvan bleven uiteindelijk 
717 geldige waarnemingen over. Dat nesten van de 
Groene Specht moeilijk te vinden zijn bleek ook uit dit 
project aangezien er slechts acht werden aangetroffen. 
Aan de hand van de geldige waarnemingen is een ver-
spreidingskaart gemaakt waarin de territoria zijn weer-
gegeven, zie figuur 1. In tabel 1 zijn van alle vastgestel-
de territoria de locaties beschreven. De Groene Specht 
was in 2014 aanwezig in 61 atlasblokken (47%). Het 
aantal vastgestelde territoria bedroeg 48. Deze waren 
verdeeld over 28 atlasblokken (22%).

Figuur 1. Verspreiding en territoria Groene Specht in de provincie Groningen 
in 2014. 
De 61 atlasblokken waar de Groene Specht is waargenomen zijn afhankelijk 
van de waarneemintensiteit met groen ingekleurd (zie legenda). Een atlas-
blok met een open groen vierkant betekent dat de soort niet in de provincie 
Groningen is waargenomen.
De 48 vastgestelde territoria zijn weergegeven als rondjes waarbij de kleur 
het aantal geldige waarnemingen en mate van broedzekerheid weergeeft. 
Van deze 48 territoria zijn er 27 met een hoge broedzekerheid (rood), 7 met 
een waarschijnlijke broedzekerheid (oranje) en 14 zijn als mogelijk broedend 
(geel) beoordeeld.
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Discussie

De grootste kans op het waarnemen van een Groene 
Specht in onze provincie heeft men in  de bosrijke ge-
bieden in Westerwolde en het Gorecht. Hier zijn de ter-
ritoriumdichtheden, met soms wel drie tot vijf per at-
lasblok, het hoogst. De Groene Specht is met name in 
Westerwolde behoorlijk talrijk geworden gedurende 
deze eeuw. Waarschijnlijk heeft het afplaggen van aan-
gekochte landbouwgrond in het kader van de Ecologi-
sche Hoofdstructuur hier een belangrijke bijdrage aan 
geleverd (N. de Vries pers. med.). De hierdoor ontstane 
verschraling had vermoedelijk een positief effect op de 
beschikbaarheid van mieren, het stapelvoedsel van de 
Groene Specht. 
In het coulisselandschap van het Westerkwartier, ten 
zuiden van de A7, is de soort na een terugval rond de 
eeuwwisseling weer beter vertegenwoordigd. Het aan-
tal territoria is in het Westerkwartier sinds 2007 van 
nul naar een stabiel aantal van drie à vier gegroeid (R. 
Oosterhuis pers. med.).
Opvallend in 2014 was het ontbreken van een territori-
um in de stad Groningen. Dit terwijl in 2013 op waarne
ming.nl nog een succesvol broedgeval was gemeld in 
de Selwerderhof met twee juvenielen. In 2014 werden 
pas vanaf juli Groene Spechten waargenomen in de 
stad. Ronduit spectaculair is het verschil met 2015 
waarin na analyse van de meldingen op waarneming.nl 
waarschijnlijk sprake is geweest van in totaal zes terri-

toria. Deze waren verspreid over het Stadspark, Noor-
derplantsoen, Sterrenbos/Helpman-Oost, Selwerder-
hof, en de Villabuurt-West. En op het volkstuincomplex 
Tuinwijck in Helpman  is waargenomen dat een bede-
lend juveniel vanuit de nestholte werd gepredeerd 
door een Ekster (pers. med. lokale vogelaars).
De lach van de Groene Specht wordt tegenwoordig ook 
gehoord in steden en dorpen in het Oldambt, de Veen-
koloniën en op de zandruggen vanaf Hoogezand tot 
aan Siddeburen. Hier houdt de Groene Specht zich op 
bij begraafplaatsen, parken, campings of kleine bos-
percelen in het agrarisch gebied. 
Uit de resultaten blijkt dat de Groene Specht de open 
kleiweidegebieden van Groningen mijdt.
Relatief geïsoleerde vestigingen bevinden zich in het 
Lauwersmeergebied en in de gemeentes De Marne en 
Eemsmond. De hier schaars aanwezige oude loofbo-
men blijken te voorzien in nestgelegenheid. De broed-
status van de twee territoria in het Lauwersmeerge-
bied is zeer twijfelachtig, aangezien deze twee zijn 
vastgesteld op basis van slechts één waarneming en 
dat terwijl de dichtheid aan waarnemers hier hoog is. 
Ook broedvogelinventarisaties door Sovon sluiten 
sinds 2011 Groene-Spechtterritoria in het Lauwers-
meergebied uit (R. Kleefstra pers. med.).   

Conclusies
De Groene Specht heeft een sterke opmars gemaakt in 
de provincie Groningen sinds de eeuwwisseling. De 

Westerwolde # De Marne

Wedde/Wedderveer (Villapark) 1 Leens-Verhildersum 1

Onstwedde-Dr. Hommesbos 1 Ulrum 1

Ter Wupping 1 Kloosterburen 1

Veele 1 Eemsmond

Smeerling 1 Warffum 1

Metbroekbosch 1 Usquert 1

Camping De Slangenborg Sellingen 1 Gemeente Delfzijl

Sellinger bossen & Ter Borg 3 Termunterzijl/Borgsweer 1

Rijsdam 1 Slochteren en omgeving

Weende-Liefstinghsbroek 1 Slochteren-Fraelemaborg 1

Meebosch 1 Siddeburen-recreatiepark Schildmeeer 1

Kloosterbos 1 Hoogezand en Veenkoloniën

AGO-bos 1 Hoogezand-Maartenshoek 1

Middenbroekbos 1 Hoogezand-Drevenbos 1

Haren en omgeving Hoogezand-Zuiderpark 1

Scharlakenbos/Harenerhof 1 Veendam-Borgerspark 1

Hortus 1 Meeden/Beneden Veensloot 1

Maartenscollege/Esserberg 1 Oldambt en omgeving

Noordlaren, Glimmen en omgeving Scheemda-West (aardgaslocatie) 1

Noordlaarderbos NZ 1 Booneschans-Bos op Houwingaham 1

Glimmen-Golfbaan 1 Midwolda-Midwolderbos 1

Glimmer Esch 1 Bellingwolde-Oudeschans 1

Glimmen-West 1 Heiligerlee 1

Quintusbos 1 Westerkwartier

Lauwersmeergebied Niebert-Iwema Steenhuis 1

Robbenoort 1 Leek-Nienoord 1

Ballastplaatbos 1 Marum-Haasterbos/Jilt Dijksheide 1

Nuis-Coendersborg 1

Tabel 1. Aantal territoria (#) Groene Specht per gebied in de provincie Groningen in 2014
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soort was in 2014 aanwezig in 61 atlasblokken (47%). 
Deze liggen grofweg zuidelijk van de lijn Marum- 
Groningen-Delfzijl en in Noordwest-Groningen (Lauwers-
meergebied, De Marne en Eemsmond). De grotere ver-
spreiding is te danken aan nieuwe vestigingen op land-
goederen rondom de Groninger borgen, in parken en 
op begraafplaatsen van veel steden, in dorpen en klei-
ne bossen in het open agrarisch gebied. Het vastge-
stelde aantal van 48 territoria betekent een zekere ver-
dubbeling tot mogelijk een verdrievoudiging ten op-
zichte van het aantal aan het begin van deze eeuw 
(Sovon 2002). Deze toename heeft onlosmakelijk te 
maken met de zachte winters van het laatste decennium. 
Of het lachen de Groene Specht weer zal vergaan, is 
mede afhankelijk van het optreden van strenge en 
sneeuwrijke winters. Zo reduceerde de laatste Elfste-
dentochtwinter van 1996/97 het aantal broedparen in 
Zeeuws-Vlaanderen met maar liefst 64% (Castelijns 
2008). Toch zorgden strenge winters in het verleden 
slechts voor een tijdelijke terugval (Bijlsma et al. 2001). 
Het blijft dus interessant om de stand van de Groene 
Specht in de provincie Groningen de komende jaren 
nauwlettend te blijven volgen.
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Juveniele Groene Specht wordt gevoerd met een mierenlarve Foto: Erik Bazuin
door zijn vader op de Golfbaan in Glimmen, 25 mei 2014  
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13 februari 13 Pestvogel Eemshaven
16 februari 2287 Veldleeuwerik Noordkaap De Veld-
leeuwerik is een van de vroegste trekkers in het voor-
jaar. Bij een zuidoostelijk stroming kan het in januari  
al raak zijn en als er dan nog niet regelmatig geteld 
wordt, kunnen de grote aantallen tijdens een seizoen 
zomaar gemist worden. Op 16 februari kwamen veel 
Veld leeuweriken binnen vanuit het zuidwesten, verza-
melden zich op de akkers bij de telpost om vervolgens 
in groepen tot 150 ex. de zee op te gaan.
12 maart 4122 Goudplevier Noordkaap
16 maart 16 Rode Wouw Eemshaven
17 maart 26 Grote Gele Kwikstaart Noordkaap 
17 maart 964 Rietgors Noordkaap
18 maart 436 Koolmees Eemshaven
1 april 12.160 Kokmeeuw Eemshaven

1 april 11.300 Stormmeeuw Eemshaven Bijna een ver-
dubbeling van het record. Opvallend is dat Storm-
meeuw zeer geconcentreerd piekt in het voorjaar. Alle 
goede dagen van de afgelopen 30 jaar vallen tussen 28 
maart en 2 april.
21 april 1345 Wulp Noordkaap 
5 april 11.860 Kokmeeuw Eemshaven
5 mei 5 Engelse Kwikstaart Eemshaven
11 mei 30 Zwartkopmeeuw Ruidhorn De laatste jaren is 
het aantal doortrekkers langs de noordkust behoorlijk 
toegenomen. Deze vogels trekken waarschijnlijk rich-
ting Noord-Duitsland, maar er zijn geen aanwijzingen 
dat de aantallen broedparen hier sterk toenemen. Er is 
in ieder geval een grote kolonie in de Elbe, 25 km ten 
westen van Hamburg (in de buurt van Stade). In deze 
kolonie broedden Zwartkopmeeuwen sinds 1987 jaar-
lijks. Maar pas vanaf 2001 vond een snelle toename 
plaats, tot 149 paar in 2008. Deze kolonie lijkt zich 
sindsdien gestabiliseerd te hebben. Verder zijn er broed-

Enkele hoogtepunten uit de 
vogeltrek over Groningen in 2015
Jacob Bosma

Het voorjaar van 2015 werd gekenmerkt door langdurige koude perioden met veel noordelijke winden. Dit had 
grote invloed op zichtbare trek langs de Noordkust. Zangvogels op weg naar Scandinavië werden niet gestuwd, 
maar vlogen veelal hoog en over een breed front naar het noorden. Hierdoor verliepen de voor trektellers mooie 
maanden april en mei enigszins teleurstellend. Grotere vogels over zee lieten zich door de stevige aanlandige 
wind relatief goed zien. Zo vlogen er langs de Eemshaven veel eenden en meeuwen, maar ook typische ‘najaars-
vogels’ als Kleine en Middelste Jager.
In het najaar is er verspreid over de provincie regelmatig geteld. Spectaculaire dagen bleven ook in dit seizoen 
uit, onder andere vanwege een langdurige noordoostelijke stroming in de eerste weken van oktober. Juist in deze 
tijd valt de piek van trekvogels als Vink, maar deze soort vloog vermoedelijk samen met vele andere op grote en 
onzichtbare hoogte over Nederland, dankzij de stevige rugwind.
Gelukkig waren ook er genoeg dagen en perioden waarop bijzondere aantallen van bepaalde soorten de telposten 
passeerden. Daarvan volgt nu een kort overzicht.

Sperwer, Ruidhorn, 16 april 2015  Foto: Alwin van Lubeck

Brandgans, Noordkaap, 13 maart 2015  Foto: Rudy Offereins
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gevallen op Mellum en rond Jadebusen maar het gaat 
hier om kleine aantallen. Mogelijk trekken ‘onze’ Zwart-
kopmeeuwen ook verder richting het Oostzeegebied. 

17 mei 4 Zomertortel Eemshaven
26 juli 1201 Noordse Stern/Visdief Eemshaven
20 augustus 2 IJsvogel Lauwersmeer, Kustweg Deze 
soort werd erg veel gezien in de provincie dit najaar. 
Ook de binnenkomst vanaf zee werd opgemerkt. Langs 
de Kustweg en de Eemshaven werden in totaal resp. 5 
en 9 vogels langstrekkend waargenomen.

6 september 30 Dwergstern Eemshaven
7 september 26 Kleine Jager Eemshaven
14 september 9 Grote Bonte Specht Eemshaven Maar 
liefst 62 langstrekkende vogels werden dit najaar ge-
teld. Ringvangsten in oktober in de Eemshaven lieten 
zien dat het inderdaad steeds om nieuwe vogels ging.
19 september 418 Lepelaar Eemshaven In totaal vlogen 
er in september 1021 vogels langs. Dat is een aanzien-
lijk deel van de Deense en Duitse populatie (in 2010 
broedden hier resp. 60 en 390 paar).
30 september 313 Buizerd Groningen-Kardingebult. 
Een dag eerder waren al 262 Buizerds geteld. Beter ge-
zegd: ze kwamen Groningen binnen tussen Delfzijl en 
de Eemshaven en vanwege het goede zicht konden ze 
vanaf de Kardingebult worden opgepikt. De Buizerds 
vlogen vrijwel allemaal naar het westen en zijn moge-

lijk in het muizenrijke Noord-Nederland blijven hangen. 
In de rest van Nederland werden nergens hoge aantal-
len Buizerds opgemerkt in deze periode.
18 oktober 109 Grote Lijster Eemshaven
20 oktober 59 Zwarte Mees Groningen-Kardingebult. 
Er was dit najaar sprake van een bescheiden influx van 
Zwarte Mezen. In september kwamen de eerste vogels 
binnendruppelen, in de 3e en 4e week van oktober wer-
den de hoogste aantallen gezien.
4 november 840 Sijs Eemshaven Met een seizoentotaal 
van 5053 vogels een erg goed jaar. Zelfs op 28 decem-
ber vlogen nog 130 vogels over.
8 november 24 Witkopstaartmees Kustweg Er werden 
dit najaar veel trekkende Staartmezen gezien en ook 
gevangen. Met deze vogels kwamen ook mooie groe-
pen zuivere Witkopstaartmezen mee.
13 november 203 Middelste Zaagbek Lauwersoog, Haven

Dankwoord
Dank aan alle tellers. Vanaf 15 locaties maakten ze bij-
na 2600 teluren!
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Grauwe Kiekendief, Ruidhorn, 11 mei 2015  Foto: Alwin van Lubeck

Zwarte Ooievaar, Groningen-Kardingebult, Foto: Jacob Bosma
9 september 2015

Dwergmeeuw, Ruidhorn,  10 april 2015  Foto: Alwin van Lubeck

Klapekster, Noordkaap, 10 april 2015  Foto: Rudy Offereins

Zwartkopmeeuw, Ruidhorn, 11 mei 2015  Foto: Alwin van Lubeck



Voorkomen als broedvogel
Lachsterns broeden over de hele wereld, met name in 
subtropische gebieden. In Europa broeden ze vooral 
rondom de Middellandse Zee (met name in Spanje) en 
de Zwarte Zee (Oekraïne, Rusland en Turkije). De soort 
is grotendeels trekvogel en overwintert onder andere 
in Centraal-Afrika en Zuid-Azië (Vlek 2002, Conradt & 
Ebels 2014). De populatie wordt geschat op 150.000 - 
420.000 individuen. De Lachstern wordt vanwege deze 
grote aantallen niet in zijn voortbestaan bedreigd en 
daarom door BirdLife International als ‘Least Concern’ 

beschouwd. Door onder andere aantasting en verlies 
van habitat en menselijke verstoring in de broedgebie-
den staat de populatie echter wel onder druk en ver-
toont zelfs een dalende trend (BirdLife International 
2015). Sommige kleinere en geïsoleerde populaties, 
zoals die in Denemarken en Noordwest-Duitsland, zijn 
extra kwetsbaar en worden daarom wel degelijk in hun 
voortbestaan bedreigd (zie onder).

Ook in Nederland is de Lachstern enige tijd een regel-
matige broedvogel geweest, vooral in de jaren 1930-
1950. In die periode haalden de Deense kolonies met 
400-500 broedparen hun hoogste aantallen en in Ne-
derland ontstonden tegelijkertijd geschikte broedloca-
ties in de vorm van aan zee grenzende, droogvallende 
kustgebieden (onder andere veroorzaakt door de Zui-
derzeewerken) (Vlek 2002, Conradt & Ebels 2014). In 
totaal zijn er tussen 1931 en 1958 zo’n 30 tot 35 broed-
gevallen vastgesteld. Het merendeel vond plaats in 
Zuid-Holland, met name op het voormalig eiland De 
Beer; in 1931 (een nest) en 1949-1956 (21-22 nesten) en 
bij Goedereede in 1956-1957 (twee paren aanwezig). 
Verder waren er broedgevallen bij Makkum in Friesland 
(een nest in juni 1944) en in de Wieringermeer in Noord-
Holland (twee nesten in juni-juli 1945). De laatste nes-
ten werden gevonden bij het Veluwemeer bij Harder-
wijk (twee) en bij Swifterband in Flevoland (een) in 
1958 (Van den Berg & Bosman 2001, Vlek 2002). Ver-
rassend was de broedpoging op het Balgzand in 
Noord-Holland in 2005, maar waarschijnlijk mislukte 
het nest in de eifase (Van Dijk et al. 2007).

Pleisterende Lachsterns, 
een nieuw fenomeen in het 
Oost-Groningse akkergebied 
WillemJan Fontijn

Op 30 juli 2011 verbleef een adulte Lachstern Gelochelidon nilotica nabij Wildervank. Daarna werden er op de-
zelfde plek eerst twee en later vier gezien en verbleven ze ruim een week in de omgeving. Dit bleek de opmaat voor 
een fenomeen zoals dat al lang bekend is uit de Kop van Noord-Holland. Na 2011 liepen de aantallen Lachsterns 
gestaag op en verbleven de vogels ook langer in de uitgestrekte akkergebieden rondom Veendam en de Pekela’s.
In dit artikel wordt ingegaan op het voorkomen van de Lachstern in Nederland en Groningen en wordt een over-
zicht gegeven van de ontwikkelingen in Oost-Groningen vanaf 2011.

Lachsterns, adult en 2 juveniel, Heeresveld,  Foto: Willem-Jan Fontijn
Nieuwe Pekela, 3 augustus 2012
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Ontwikkelingen in de Deense en Duitse populatie
De Lachsterns die in Nederland worden gezien zijn vrij-
wel geheel afkomstig van de populatie in het Duitse en 
Deense deel van de Waddenzee. Deze populatie ont-
stond in de tweede helft van de negentiende eeuw en 
bevond zich grotendeels in Denemarken, langs de 
Noordzeekust en in de fjorden van Jutland. Vanaf hal-
verwege de twintigste eeuw kwam de populatie onder 
druk te staan en nam in rap tempo af door onder andere 
vernietiging van voedselhabitat (ontginning van heide-
velden en drainage van natte graslanden), verstoring 
tijdens het broedseizoen (kwelderbegrazing door 
schapen, menselijke verstoring -inclusief eierrapen, 
dat pas in 1994 werd verboden!-, toegenomen recrea-
tiedruk enz.), predatie door vossen en waarschijnlijk 
door het gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen in de 
landbouw in zowel de broedgebieden in Europa als in 
de overwinteringsgebieden in Afrika (Vlek 2002, Con-
radt & Ebels 2014).
Uiteindelijk trokken de laatst overgebleven paren tus-
sen de jaren zestig en negentig van de vorige eeuw 
langzaam uit Denemarken weg in de richting van de 
Duitse Waddenzee. Via onder andere Sylt (twintig pa-
ren in de jaren zestig) en Grüninsel in de monding van 
de rivier de Eider (veertig paren in de jaren zeventig) 
vestigden de Lachsterns zich uiteindelijk in de monding 
van de rivier de Elbe. Meestal is de kolonie gevestigd 
op de noordoever van de monding, op de kwelder bij 
Neufelderkoog, Schleswig-Holstein, maar af en toe ook 
op de zuidoever in Niedersachsen. De ongeveer veertig 
paren broeden hier in een kolonie van circa 2000 Vis-
dieven die de Lachsterns met hun agressieve gedrag 
bescherming bieden. Voor hun voedsel zijn de Lach-
sterns vooral afhankelijk van brak- en zoetwatergebie-
den in het binnenland achter de kolonie waar wormen, 
amfibieën, insecten en muizen worden gevangen. Op-
vallend genoeg zijn de vogels echter gespecialiseerd in 
het vangen van Chinese wolhandkrabben, een exoot 
die veel voorkomt in de rivier en in de haven van Neu-
feld (Conradt & Ebels 2014).

Vanaf 1995 is dit de enige kolonie in Duitsland en sa-
men met nog een enkel paar in Denemarken leidden de 
Lachsterns lange tijd een kwijnend bestaan. Mede 
doordat de Duitse natuurbescherming en regionale 
overheden de sterke achteruitgang niet opmerkten, 
stond de kolonie op punt van uitsterven. Vanaf 2011 is 
echter een beschermingsprogramma opgezet dat er-
voor moet zorgen dat er meer jongen uitvliegen. Een 
samenwerkingsverband van regionale organisaties 
houdt de kolonie continue in de gaten met een camera-
systeem en zorgt onder meer voor goede publieke 
voorlichting om verstoring te voorkomen. Predatie 

door bijvoorbeeld vossen, hermelijn, Bruine Kiekendief 
en Slechtvalk wordt tegengegaan met behulp van on-
der andere omheiningen van stroomdraad en in enkele 
gevallen zelfs afschot door lokale jagers. Bij (extreem) 
hoge waterstanden spoelen regelmatig veel nesten en 
jongen weg, maar tijdens zulke omstandigheden kan 
nu gebruik worden gemaakt van broedmachines om ei-
eren en jongen enige tijd warm te houden. Vanaf 2012 
is bovendien een uitgebreid kleurringproject van start 
gegaan. De jongen in de kolonie worden geringd met 
een gewone metalen ring en een combinatie van kleur-
ringen zodat ze gevolgd kunnen worden tijdens de trek 
en ook het broedsucces goed bepaald kan worden 
(Conradt & Ebels 2014).

In 2011 broedden 42 paar in de kolonie in Duitsland en 
een paar in Denemarken. Het beschermingsproject le-
verde al meteen een bescheiden resultaat op: er vlogen 
zo’n tien jongen uit. Hoewel dit aantal voor het behoud 
van de kolonie niet voldoende is, is het wel beduidend 
beter dan in alle tien broedseizoenen daarvoor. Zo 
werd in 2010 waarschijnlijk maar een jong vliegvlug.  
In 2011 bleef hoog water uit maar predatie, menselijke 
verstoring en slecht weer zorgden opnieuw voor een 
mager broedseizoen. In 2012 brachten 38 paar zo’n 40 
jongen groot, 30 daarvan werden van kleurringen voor-
zien. Slecht weer gooide helaas roet in het eten waar-
door het uiteindelijke aantal uitgevlogen jongen onze-
ker is. Vermoedelijk ging het maar om 15 tot 20 vogels 
volgens Bernd Hälterlein in een persoonlijk commen-
taar op www.dutchbirding.nl. Vervolgens was 2013 
weer een matig broedseizoen, vooral veroorzaakt door 
het erg koude en natte weer in mei en juni (Conradt & 
Ebels 2014). Van de 33 getelde paren in Duitsland (31 
in Schleswig-Holstein, twee in Niedersachsen) vlogen 
minimaal 22 jongen uit. Ook was er een succesvol 

Lachstern, Alteveer bij het Kruiselwerk, 23 juli 2015   Foto: André Boven
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broedgeval in Denemarken met twee uitgevlogen jon-
gen (De Boer & Klaassen 2014). In 2014 was het broed-
seizoen gelukkig weer goed waarbij 34 paren tenmin-
ste 34 jongen grootbrachten, waarvan er 30 werden 
gekleurringd. Met gemiddeld een jong per paar was het 
broedsucces zelfs uitstekend. Er gingen wel broedsels 
verloren door een overstroming op 19 juni. Verder was 
er dat jaar een succesvol broedpaar in Niedersachsen 
en vermoedelijk ook een in Denemarken. Tot slot wer-
den in 2015 van circa 38 paartjes minstens 47 nestjon-
gen geringd. Enkele jongen gingen verloren door een 
overstroming op 8 juli en nog enkele meer door vossen 
toen de jongen de omheinde kolonie verlieten (Bernd 
Hälterlein pers. comm. op www.dutchbirding.nl).

Doortrek in Nederland en Groningen
Door de afname van de Deense populatie en het gelei-
delijk aan ongeschikt raken van de broedlocaties door 
vegetatiesuccessie en menselijke ingrepen in het land-
schap verdween de Lachstern halverwege de twintig-
ste eeuw als broedvogel uit Nederland (Vlek 2002). 
Sindsdien is de Lachstern een doortrekker in voor- en 
najaar en pleisteraar in de nazomer.
In het voorjaar is de Lachstern inmiddels met gemid-
deld zo’n tien tot twintig vogels een zeer schaarse 
doortrekker geworden die vooral bij de bekende tel-
post bij Breskens (Zeeland) en langs enkele telposten 
aan de Noordkust van Groningen wordt waargenomen. 
Elders in het land worden niet of nauwelijks Lachsterns 
waargenomen, vermoedelijk omdat het merendeel van 
de Duits/Deense vogels een meer oostelijke route door 
Europa aanhoudt (Vlek 2002).
In het najaar is het voorkomen in Nederland wat meer 
verspreid. Lachsterns worden dan regelmatig gemeld 
uit het Waddengebied, het IJsselmeer en uit de Delta, 
maar het zwaartepunt van de verspreiding ligt vooral in 
de Kop van Noord-Holland (Bijlsma et al. 2001). De na-
jaarstrek verloopt ook lang niet zo gehaast als de voor-
jaarstrek. De najaarstrek, of eigenlijk nazomertrek, 

begint voor de Lachsterns al in juli, en wel meteen na 
het uitvliegen van de jongen. De oudervogels verlaten 
samen met hun jongen zo snel mogelijk de broedplek 
om verdere sterfte direct na het uitvliegen te voorko-
men. Bovendien leren de jongen zo ook meteen de tre-
kroute kennen. Omdat de jongen nog niet zelfstandig 
kunnen jagen, hebben ze tussenstops nodig om de jon-
gen te voeren (Vlek 2002). Een bekende tussenstop in 
Nederland is de Kop van Noord-Holland. In de nazomer 
(half juli-eind augustus) verblijven daar jaarlijks enkele 
tientallen Lachsterns, waaronder vaak dus oudervo-
gels met hun jongen. De adulte vogels jagen in de uit-
gestrekte graslandgebieden in het binnenland en rus-
ten en voeren de jongen op de onder water gezette bol-
lenvelden. Een klein deel overnacht op die bollenvel-
den, maar de belangrijkste slaapplaats is echter op het 
Balgzand nabij Van Ewijcksluis, waar soms fraaie 
slaaptrek waargenomen kan worden. Slaaptrek werd al 
waargenomen vanaf 1925, in eerste instantie langs de 
Friese Zuiderzeekust bij Ferwoude en omgeving. Na de 
afsluiting van de Zuiderzee in 1932 verplaatsten de vo-
gels zich geleidelijk richting Noord-Holland en in 1937 
werd het Balgzand ontdekt als slaapplaats (Vlek 2002). 
Er waren toen, op het hoogtepunt van de Deense kolo-
nies, regelmatig grote aantallen Lachsterns aanwezig, 
bijvoorbeeld 305 exemplaren (waarvan 33 juveniele 
vogels) op 19 augustus 1941 en circa 400 op 10 augus-
tus 1947 (Van den Berg & Bosman 2001). Na de geleide-
lijke afname van de populatie in Denemarken ging het 
jaarlijks nog om enkele tientallen vogels. De meest re-
cente maximumtelling was 28 vogels (waarvan 9 juve-
niel) op 7 augustus 2015 (www.dutchbirding.nl).

In Groningen is de Lachstern doortrekker in voor- en 
najaar. In het voorjaar worden Lachsterns vrijwel uit-
sluitend overvliegend gezien langs telposten bij de 
Kustweg in de Lauwersmeer, de Noordkaap in de Em-
mapolder en op Eemshaven-Oost, met name tussen 
eind april en half mei op dagen met gunstige omstan-

Datum Aantal juveniel Plaats Bijzonderheden

3 september 1941 1 Hoogkerk adult en juveniel

29 juli 1996 1 Oosterpoort, Groningen adult en juveniel, overvliegend

9 - 10 augustus 1997 2 Rottumerplaat adult en 2 juveniel

15 - 16 augustus 1997 1 Pier van Oterdum adult en juveniel (foto)

31 juli - 17 augustus 1999 1 Jaap Deensgat & Oude Robbengat, Lauwersmeer 3 adult en een juveniel

31 juli 2000 1 Wad tussen Rottumeroog en Eems adult en juveniel

17 - 21 augustus 2001 1 Jaap Deensgat, Lauwersmeer adult en juveniel

27 juli 2002 1 Eemshaven-Oost adult en juveniel

28 juli 2003 1 Jaap Deensgat & Oude Robbengat, Lauwersmeer adult en juveniel

29 augustus 2004 1 Eemshaven-Oost juveniel

31 juli - 2 augustus 2006 1 Tusschenwegen, Winschoten adult en juveniel

17 augustus 2006 1 Veenhuizerstukken adult en juveniel (foto)

13

Tabel 1. Waarnemingen van juveniele Lachsterns in de provincie Groningen tot 2012 (bronnen: Boekema et al. 1983, waarnemingen-
archief De Grauwe Gors, www.lauwersmeer.com, www.waarneming.nl).
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digheden (wind uit oostelijke richtingen) (www.trektel-
len.nl). Soms verblijft een exemplaar kortstondig in het 
Lauwersmeergebied of in de Dollard. Op enkele uitzon-
deringen na, bijvoorbeeld op Rottumerplaat op 15 mei-
2 juni 1992 en in de Eemshaven op 31 mei-6 juni 1992 
(Van den Berg & Bosman 2001), blijven deze vogels 
nooit langer dan een dag.
In het najaar is de verspreiding wat groter en worden ze 
ook in andere delen van de provincie gezien. In het ver-
leden werden af en toe ook wel pleisterende vogels 
waargenomen, maar nooit op zo’n grote schaal als de 
laatste jaren. Vooral in de Dollardregio verbleven mid-
den jaren negentig regelmatig enige tijd Lachsterns. 
Pleisteraars werden onder meer gezien op 23 juli-29 
augustus 1994 (drie tot zeven exemplaren), 18-22 juli 
1995 (twee tot drie) en 15-16 augustus 1997 (twee). Ook 
in de Lauwersmeer werden enkele keren pleisterende 
vogels waargenomen. Bekende gevallen betroffen on-
der andere 31 juli-11 augustus 1999 (vier), 17-21 augus-
tus 2001 (twee) en 24 juli-6 augustus 2003 (minimaal 
vier). In 2003 werden de Lachsterns overigens hoofd-
zakelijk aan de Friese kant van de Lauwersmeer gezien, 
in de Ezumakeeg (waarnemingenarchief De Grauwe 
Gors, www.lauwersmeer.com).
Een deel van de hierboven genoemde gevallen is ook 
terug te vinden in tabel 1. In deze tabel wordt een over-
zicht gegeven van waarnemingen waar specifiek mel-
ding wordt gemaakt van juveniele Lachsterns. Hoewel 
dit overzicht niet helemaal compleet zal zijn, omdat bij 
veel waarnemingen uit het verleden nauwelijks aanvul-

lende informatie vermeld staat, is het in ieder geval 
duidelijk dat juveniele Lachsterns tot aan 2011 altijd 
zeer zeldzaam zijn geweest in Groningen.

Pleisterplaatsen in Oost-Groningen
Zoals in de inleiding al wordt vermeld, worden sinds 
2011 ook in het (zuid)oosten van de provincie Gronin-
gen pleisterende Lachsterns waargenomen. In tabel 2 
wordt een overzicht gegeven van alle waarnemingen 
van Lachsterns uit de periode 2011-2015 die gedaan zijn 
in een groot deel van de provincie Groningen. De na-
druk ligt daarbij vooral op het oosten en zuidoosten en 
het najaar. Diverse waarnemingen elders uit de provin-
cie zijn buiten beschouwing gelaten, behalve wanneer 
het juveniele vogels betrof. Pleisterplaatsen zijn met 
vette letters aangegeven. In het overzicht hieronder, 
dat hoofdzakelijk gebaseerd is op waarneming.nl, wor-
den de ontwikkelingen nader toegelicht en uitgewerkt.

Op 30 juli 2011 ontdekte Emo Klunder een adulte Lach-
stern in Polder Wildervankster Participantenverlaat, ten 
zuidwesten van Wildervank. Op 4 augustus waren er op 
dezelfde plek twee en op 7 augustus zelfs vier aanwezig. 
De laatste vogel werd op 8 augustus waargenomen. De 
Lachsterns werden vooral jagend gezien boven de ak-
kers aan beide zijden van de N33 tussen Wildervank en 
Wildervanksterdallen. Ondanks dit voor Groningen toch 
wel bijzondere aantal mochten de Lachsterns zich niet 
op al te veel belangstelling van vogelaars verheugen. 
Van een grote toeloop was zeker nog geen sprake …

Verblijfsduur / Datum Maximum aantal Datum Plaats Bijzonderheden

30 juli - 8 augustus 2011 4 7 augustus Wildervanksterdallen alle adulte vogels (foto)

31 juli 2011 1 Polder Breebaart adult (foto)

30 juli - 18 augustus 2012 14 8 augustus Pekela’s & Alteveer minimaal 4 juveniele vogels

12 augustus 2012 1 Kropswolderbuitenpolder, Zuidlaardermeer juveniel, foeragerend (foto)

9 september 2012 1 Westpolder, Lauwersmeer juveniel, overvliegend

28 juli - 20 augustus 2013 21 31 juli Pekela’s & Alteveer minimaal 1 juveniele vogel

7 augustus 2013 2 Farmsum adult en juveniel, foeragerend (foto)

19 augustus 2013 1 Wolfsbarge, Zuidaardermeer overvliegend

17 juli 2014 1 Polder Breebaart adult, kort ter plaatse

19 juli 2014 3 Onnerpolder, Zuidlaardermeer adult, overvliegend noord (foto)

24 juli 2014 1 Kropswolderbuitenpolder, Zuidlaardermeer adult, overvliegend oost

24 juli - 1 september 2014 18 2 augustus Pekela’s, Alteveer & Wildervank minimaal 5 juveniele vogels

9-15 augustus 2014 5 Dollard en omgeving minimaal 3 adult en 2 juveniel (foto)

12 augustus 2014 1 Wolfsbarge, Zuidaardermeer

14 augustus 2014 1 Oostpolder, Zuidlaardermeer adult, overvliegend

22 juli - 12 augustus 2015 31 30 juli Pekela’s & Alteveer minimaal 4 juveniele vogels

24 juli - 19 augustus 2015 2 Zuidlaardermeergebied adulte vogels (foto)

28 juli 2015 1 De Tjamme, Beerta adult, kort jagend, daarna richting zuid (foto)

1 augustus 2015 2 Haren adult en juveniel, overvliegend west

2 augustus 2015 1 Meerstad, Slochteren juveniel

3 augustus 2015 1 Polder Breebaart adult (foto)

Tabel 2. Waarnemingen van Lachsterns in Oost-Groningen vanaf 2011 (bronnen: Conradt & Ebels 2014, waarnemingenarchief  
De Grauwe Gors, www.lauwersmeer.com, www.trektellen.nl en Waarneming.nl).
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Tot ieders verrassing werden exact een jaar later op-
nieuw Lachsterns gezien, en het was weer Emo Klunder 
die ze ontdekte: op 30 juli foerageerden drie adulte vo-
gels boven de akkers tussen Zuidwending en Oude Pe-
kela. De vogels verdwenen al snel uit beeld en konden 
niet weer terug worden gevonden. Vervolgens vloog op 
1 augustus een Lachstern over Plas Langebosch bij Wil-
dervank waardoor de indruk ontstond dat er weer 
pleisterende Lachsterns aanwezig moesten zijn in de 
omgeving van Veendam. Zoektochten leverden op 3 
augustus uiteindelijk resultaat op: opnieuw werden bij 
Zuidwending foeragerende Lachsterns gezien, nu min-
stens acht exemplaren. De vogels vlogen met prooien 
richting het nabijgelegen Heeresmeer bij Nieuwe Pe-
kela. Op de buizen die in deze plas liggen, en gebruikt 
worden voor de zandwinning, bleek een tiental Lach-
sterns aanwezig te zijn. Daaronder waren ook enkele 
juveniele vogels die nog gevoerd werden door hun ou-
ders. In de dagen daarna werden de Lachsterns volop 
bezocht door veel vogelaars uit het hele land en daar-
door konden ze ook goed gevolgd worden in het ge-
bied. Zodoende werd nog een plek ontdekt waar de 
Lachsterns vaak werden gezien: zandwinningplas het 
Kruiselwerk nabij het even verderop gelegen Alteveer. 
De vogels foerageerden met name boven de akkers in 
de ruime omgeving van beide plassen. Er werd vooral 
veel op grote groene sabelsprinkhanen gejaagd, een 
soort die in de zomer van 2012 opvallend algemeen 

was. De Lachsterns waren vaak een tijd uit beeld bij de 
plassen, maar ze kwamen met enige regelmaat weer 
terug op de buizen om te rusten en hun jongen te voe-
ren. De laatste vogels van het seizoen (drie exempla-
ren) werden op 18 augustus voor het laatst gemeld bij 
Alteveer.
Het vaststellen van een nauwkeurig maximumaantal 
bleek erg lastig. De beste methode hiervoor is het tel-
len op een gezamenlijke slaapplaats, maar die is tot op 
heden nog niet gevonden (zie onder). Ook het foerage-
ren in de wijde omgeving, het heen en weer pendelen 
tussen beide plassen en de eventueel snelle doortrek 
van individuen maakten het er allemaal niet gemakke-
lijker op. Het maximum van veertien vogels op het 
Heeresmeer op 8 augustus, waarvan drie juveniele vo-
gels, is waarschijnlijk een goede indicatie. Het mini-
mum aantal juveniele vogels voor 2012 dat uit de waar-
nemingen afgeleid kan worden is vier (waarvan een 
vogel met kleurringen). Samen met minimaal 31 Lach-
sterns op het Balgzand op 5 augustus was dit jaar on-
geveer 45% van de Noordwest-Europese populatie in 
Nederland aanwezig (Koffijberg & Hälterlein 2012).

In 2013 keerden de Lachsterns opnieuw terug en werd 
de eerste waarneming gedaan op 28 juli op het 
Heeresmeer. Direct werd een fraai aantal van maar 
liefst zeventien exemplaren gezien. De Lachsterns 
trokken de dagen daarna veel bekijks en dat resulteer-

Lachsterns en Kokmeeuwen, Heeresveld, Nieuwe Pekela, 29 juli 2013  Foto: Willem-Jan Fontijn
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de meteen in topaantallen. Tussen 30 juli en 2 augus-
tus werden meestal negentien vogels gemeld, behalve 
op 31 juli toen het dagmaximum werd vastgesteld (21). 
Een leuke bijvangst tussen alle Lachsterns en Visdie-
ven op het Heeresmeer betrof de juveniele Witvleugel-
stern die daar op 29 juli werd gefotografeerd.
Zoals hierboven gemeld was 2013 een mager broedsei-
zoen en dat is duidelijk zichtbaar aan de waarnemin-
gen. Er werden vrijwel alleen adulte Lachsterns ge-
meld, van juveniele vogels was nauwelijks sprake. Op 
31 juli werden een adult en een juveniel gemeld bij Alte-
veer, op 4 en 8-10 augustus een gekleurringde juveniel 
bij Nieuwe Pekela, op 14 augustus een adult en een ju-
veniel bij Plas Langebosch en op 20 augustus nog twee 
adult en een juveniel bij Alteveer. Het ging dat jaar dus 
mogelijk maar om een of enkele juveniele Lachsterns.
Naast de stijging van het aantal Lachsterns valt ook op 
dat het gebied waar de vogels foerageren langzaam-
aan wat groter wordt. Nu worden ook op enkele dagen 
(tussen 12 en 14 augustus) twee tot drie Lachsterns 
gezien op Plas Langebosch bij Wildervank. Tevens 
komt de eerste melding uit het Zuidlaardermeerge-
bied, van een rondvliegende vogel bij Wolfsbarge op 19 
augustus.

De eerste waarnemingen in 2014 werden al redelijk 
vroeg gedaan: op 17 juli in Polder Breebaart en drie vo-
gels op 19 juli in de Onnerpolder. Ook bij de Pekela’s 
zijn de Lachsterns er dit jaar wat eerder bij, en wel vijf 
vogels bij Alteveer op 24 juli. Vervolgens wilde het niet 
echt vlotten met de aantallen en meestal werden rond 
de zeven tot negen vogels gemeld. Het hoogste maxi-
mum overdag werd gezien op 3 augustus en betrof 
‘slechts’ twaalf exemplaren. Daaronder waren wel vijf 
juveniele vogels, het hoogste aantal juveniele Lach-
sterns tot en met 2015. Het hoogste aantal vogels voor 
2014 werd echter de avond ervoor gezien: op 2 augus-
tus rond 18:30 uur vloog bij Wildervanksterdallen bin-
nen vijf minuten twee keer een groep van negen Lach-
sterns langs in zuidwestelijke richting. Dit kan duiden 
op slaaptrek, maar zoektochten in de omgeving daarna 
leverden later niets op.
Terwijl de laatste Lachstern bij Alteveer op 13 augustus 
werd gemeld, verschenen vanaf 12 augustus zeker vier 
vogels bij Plas Langebosch en omgeving. De vogels 
werden regelmatig bij de plas gezien maar vooral ook 
in het akkergebied achter de plas, jagend op de toen 
talrijke sprinkhanen. Enkele vogels, meestal een adult 
en een juveniel, bleven lang aanwezig (tot 1 septem-
ber).
In 2014 werd ook weer eens gepleisterd in de Dollard. 
Tussen 9 en 15 augustus werd een klein groepje Lach-
sterns waargenomen, vaak jagend boven akkers, pol-

der- en dijksloten en de kwelder van Termunten tot aan 
de Carel Coenraadpolder. Het ging om minimaal drie 
adulte en twee juveniele vogels.
Uit het Zuidlaardermeergebied en ruime omgeving 
kwamen eveneens enkele meldingen van een of meer 
Lachsterns, waaronder een exemplaar in het Anner-
moeras bij Spijkerboor op 8 augustus (de soort is ui-
terst zeldzaam in Drenthe). Een echt patroon in de 
waarnemingen is hier nog niet zichtbaar. Wellicht be-
treft het vogels uit de omgeving van de Pekela’s en Wil-
dervank die af en toe langskomen op hun foerageer- en 
ontdekkingstochten.
Het vermelden waard is verder nog de groep van negen 
Grote Sterns op het Heeresmeer op 3 augustus 2014. 
Grote Sterns zijn sowieso al zeer schaars in de Dollard, 
laat staan voor het (Oost-)Groningse binnenland. Het 
was dan ook een opmerkelijk tafereel om de Grote 
Sterns samen met de Lachsterns te zien rondvliegen en 
op de buizen te zien zitten. Het betrof waarschijnlijk de 
grootste of een van de grootste groepen ooit voor het 
Groningse binnenland. Een Reuzenstern op 9 augustus 
was de volgende mooie toevoeging aan het lijstje 
sterns voor het Heeresmeer.

In 2015 werden de eerste Lachsterns al gemeld op 22 
juli, zowel bij Alteveer als het Heeresmeer. De meeste 
waarnemingen, van veelal foeragerende vogels boven 
de akkers, kwamen dat jaar uit de ruime omgeving van 
de Pekela’s en Veendam, tot over de N33 bij Veendam 
aan toe. Van Plas Langebosch kwamen slechts enkele 
meldingen. Opvallend in 2015 waren de hoge aantallen 
bij het Heersemeer waarbij er vanaf 24 juli twee weken 
lang regelmatig vijftien tot twintig vogels werden ge-
meld. Het dagmaximum viel op 30 juli en betrof maar 
liefst 31 exemplaren (waarvan vier juveniele vogels). 
Het werkelijke aantal was waarschijnlijk hoger omdat 

Grote Stern, Heeresmeer, Nieuwe Pekela,  Foto: Willem-Jan Fontijn
3 augustus 2014



er voortdurend af en aan werd gevlogen naar het meer. 
Overigens namen de aantallen na 5 augustus snel af, 
waarschijnlijk omdat er weinig voedsel was (2015 was 
een slecht insectenjaar en dus waren er ook weinig 
sprinkhanen).
In de Dollard en omgeving waren dat jaar maar twee 
waarnemingen en was van pleisteren geen sprake. In 
het Zuidlaardermeergebied daarentegen was daar nu 
voor het eerst wel sprake van. Tussen 24 juli en 19 au-
gustus verbleven minimaal twee adulte Lachsterns in 
het gebied. De vogels werden meestal samen gezien, 
met name in de Oostpolder en bij Wolfsbarge tot aan 
De Groeve (in het Drentse deel van het meer) aan toe. 
Hopelijk krijgt dit een vervolg de komende jaren met 
meer exemplaren. Het zou in ieder geval weer een 
mooie aanwinst zijn voor het Zuidlaardermeergebied!

Ringgegevens
Hoewel er regelmatig kleurringen in Groningen worden 
afgelezen, zijn er tot op heden nog niet veel gegevens 
gepubliceerd. In 2015 echter heeft een waarnemer 
(Corstiaan Beeke) de kleurencombinaties van diverse 
Lachsterns afgelezen bij het Heeresmeer en de gege-
vens bij zijn waarnemingen op waarneming.nl gezet. 
Uit die gegevens blijkt dat deze Lachsterns inderdaad 
afkomstig zijn van Neufelderkoog en daar als nestjong 
zijn geringd (op 162 km afstand van het Heeresmeer). 
Zo werden bijvoorbeeld op 24 juli 2015 de volgende 
 vogels afgelezen: een juveniel (geringd op 26 juni 
2015, eerste terugmelding), een derde-kalenderjaar 
(ook op 1 augustus afgelezen, geringd op 17 juli 2013, 
eerste terugmelding), een adult (geringd op 28 juni 
2012, eerste terugmelding in Nederland, verder alleen 
op de ringlocatie afgelezen) en een adult (alleen afge-
lezen op 26 en 27 augustus 2014 bij Schagerbrug, 
Noord-Holland). In het oog springt vooral ook de Lach-
stern die op 1 augustus werd afgelezen: deze vogel 

werd geringd op 26 juni 2012 en daarna gemeld op 2-22 
augustus 2012 en op 8 augustus 2014 bij Schagerbrug, 
op 23 juni 2015 weer op de ringplek in Duitsland, op 1 
augustus 2015 dus bij Nieuwe Pekela en vervolgens op 
7 augustus 2015 bij La Bohalle, West-Frankrijk (afstand 
tot ringplaats 976 km).

Soms bestaat het idee dat de Lachsterns die in Gronin-
gen pleisteren (grotendeels) dezelfde zijn als die 
Noord-Holland verblijven. In Groningen nemen de aan-
tallen na begin augustus vaak behoorlijk snel af terwijl 
de aantallen in Noord-Holland vrij hoog blijven tot eind 
augustus. De aantallen in Groningen pieken dus eerder 
en korter dan in Noord-Holland en voorlopig lijken tel-
lingen dit idee te bevestigen (De Boer & Klaassen 
2014).
Het snellere doortrekverloop in Groningen zou overi-
gens ook deels te maken kunnen hebben met de be-
schikbaarheid van voldoende voedsel, met name in-
secten (sabelsprinkhanen). In insectenrijke jaren, bij-
voorbeeld 2012 en 2014 (Wildervank tot 1 september), 
blijven de Lachsterns langer en met wat meer vogels in 
het gebied aanwezig dan in een slecht insectenjaar als 
2015. Daarnaast wijzen gegevens uit het kleurringpro-
ject er vooralsnog ook op dat dit waarschijnlijk niet de-
zelfde vogels zijn. Sinds het project begon in 2012 zijn 
er namelijk nog nooit Lachsterns afgelezen uit Gronin-
gen die later in dezelfde nazomer ook nog in Noord-
Holland zijn gezien (Fred Visscher persoonlijke mede-
deling). Ook de aflezing in Frankrijk toont aan dat deze 
vogel gezien de tijd en afstand tussen de aflezingen 
waarschijnlijk rechtstreeks vanuit Groningen naar het 
zuidwesten moet zijn gevlogen.
De lijn Duitsland – Groningen – Noord-Holland lijkt lo-
gisch tijdens de najaarstrek, maar voorlopig is dit nog 
niet aangetoond. Wat verder opvalt is dat enkele Lach-
sterns eerst in Noord-Holland werden gezien en het 
jaar erop in Oost-Groningen verbleven. Dit zou kunnen 
duiden op een verschuiving richting Groningen, mede 
ook vanwege de toegenomen aantallen, maar om dat 
aan te tonen zijn meer ringgegevens en (slaapplaats)
tellingen nodig.

Slaapplaats
Op het moment van schrijven is de exacte slaapplaats 
van de Lachsterns nog steeds niet bekend. In eerste 
instantie werd gedacht dat de vogels overnachten op 
de buizen in het Heeresmeer en het Kruiselwerk. Er zijn 
diverse waarnemingen van 20:00 uur of later op de 
plassen, maar enkele keren posten tot in diep in de 
schemer leverde geen Lachsterns op (Emo Klunder 
pers. comm.). In augustus 2013 werden tegelijkertijd 
met het Balgzand enkele slaapplaatstellingen georga-
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Lachstern, Heeresmeer, Nieuwe Pekela, 26 juli 2015  Foto: Willem-Jan Fontijn



niseerd bij de Pekela’s, maar ook die leverden niets op 
(De Boer & Klaassen 2014). Verder wordt gesuggereerd 
dat de vogels mogelijk slapen op de kwelder van de 
Dollard. Enkele waarnemingen van groepjes Lach-
sterns die laat op de avond richting noordoost wegvlie-
gen wijzen daar op. Maar waarnemingen van (grote) 
groepen Lachsterns ontbreken echter tot nu toe in de 
Dollard – mede ook omdat daar nog geen georgani-
seerde zoektochten zijn geweest – dus voor die theorie 
is nog geen bewijs geleverd.
Interessant waren de twee groepen van negen vogels 
op 2 augustus 2014 die laat op de avond langs vlogen 
in de buurt van Wildervanksterdallen. De vogels vlo-
gen in de richting van Bareveld en Nieuwediep, maar 
zoektochten in de omgeving daar leverden helaas geen 
Lachsterns en geen geschikte slaapplekken op. Ook op 
5 augustus 2015 werd in de avonduren een groep van 
zes Lachsterns overvliegend gezien bij Wildervank-
sterdallen. Deze vogels vlogen nu in de richting van het 
Heeresmeer, maar ook dit kreeg geen vervolg.
Af en toe zijn er echter al vroeg in de ochtend (groepen) 
Lachsterns waargenomen bij Nieuwe Pekela, terwijl 
het soms nog bijna donker was (pers. obs.). Wellicht 
slapen ze dus toch gewoon in de buurt van (of toch op) 
beide plassen in plaats van bijvoorbeeld in de Dollard.

Discussie

Het is niet goed bekend of er voor 2011 ook al Lach-
sterns aanwezig waren op de zandwinningplassen. Zo-
wel in het kader van diverse atlas- en akkervogelpro-
jecten als door lokale vogelaars worden de akkergebie-
den regelmatig bezocht, en hoewel er af en toe wel een 
overtrekkende Lachstern wordt gezien, zijn er nooit 
zulke hoge aantallen Lachsterns vastgesteld als de 
laatste jaren. Het lijkt er dus op dat de pleisterplaats 
van vrij recente datum is en dat wellicht de vier ‘verken-
ners’ uit 2011 de weg hebben gewezen voor een (nieu-
we) gunstige foerageer- en rustplek tijdens de najaars-
trek. Uit ringgegevens blijkt in ieder geval dat enkele 
Lachsterns eerst naar de Kop van Noord-Holland gin-
gen maar nu, samen met hun (toekomstige) jongen, de 
route naar het oosten van Groningen hebben gevon-
den. Gezien de sterk toegenomen aantallen in Gronin-
gen – met in 2015 voor het eerst een hoger maximum in 
Groningen (31 om 28 exemplaren) – vindt er in de toe-
komst misschien wel een verdere verschuiving plaats. 
Zeker ook omdat er tot nu toe (nog) geen uitwisseling 
is vastgesteld tussen Groningen en Noord-Holland tij-
dens de nazomertrek. Daarbij is het echter wel van be-
lang dat de gezamenlijke slaapplaats wordt gevonden 
zodat er ter vergelijking met Noord-Holland goede aan-

talschattingen kunnen worden gemaakt.
Nu de kolonie in Duitsland goed beschermd wordt, lijkt 
het er ieder geval op dat we nog wel enige tijd kunnen 
genieten van mooie aantallen Lachsterns in Oost-Gro-
ningen!
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Een roodborstenfall en zoeken naar een  
Blauwstaart
De tweede week van april vorderde en ondanks matige 
weersvoorspellingen waagden André en ik het erop om 
ons geluk te gaan beproeven in de Eemshaven.
In de ochtend van 11 april 2015 wordt koers gezet naar 
het Groningse havengebied, door sommige vogelaars 
liefkozend “Eemsheaven” genoemd omdat de ligging 
ervan nu eenmaal een grote aantrekkingskracht heeft 
op trekvogels. In de trektijd is het altijd spannend vo-
gelen en hoopt eenieder die ene droomsoort te vinden. 
Onderweg nemen we de opties door en besluiten om 
bij ‘de singel van Kamstra’ te beginnen. Langzaam na-
deren we het parkeerterrein en André laat de auto 
zachtjes uitrollen. Door de voorruit zie ik allerlei vogels 
constant vanuit de singel naar de grond duiken waarna 
ze weer terug de singel in vliegen. Het is al snel duide-
lijk dat het om Roodborsten gaat. Véél Roodborsten! In 
de eerste de beste singel van tien meter lang zien we er 
met gemak dertig. Het is duidelijk dat dit wel eens een 
interessante dag kan gaan worden.
De auto wordt direct aan de kant gezet en we kunnen 
aan de bak, want werken is het! Systematisch checken 
we alle bosjes en lopen we, ieder aan een kant, langs 
de singels. Het miegelt van de Roodborsten en we rea-
liseren ons dat we middenin een heuse voorjaarsfall 
zijn beland! Op het terrein van de voormalige rederij 
staan verschillende auto’s geparkeerd waar continu 

Roodborsten onder wegschieten. De bosjes puilen uit 
van de vogels en het blijkt dat ze alle mogelijke plekjes 
opzoeken om aan hun kostje te komen. Overal waar je 
kijkt: Roodborsten. De bosjes zijn rijkelijk gevuld en 
het gras kleurt oranje. We vinden de Roodborsten in 
greppeltjes, onder auto’s, in hekwerk, in de voormalige 
terminal van de veerdienst, langs muurtjes en zelfs ín 
plantenbakken op een verder kaal bedrijventerrein. 
Het merendeel van de zangvogels bestaat uit Roodbor-
sten maar ook Tjiftjaffen zijn alom vertegenwoordigd. 
In de twee dennenbosjes bij Kamstra zitten tientallen 
Tjiffen en stuk voor stuk maken ze alsmaar hetzelfde 
foerageerrondje vanwege gebrek aan meer bosjes. 
Verder vinden we bij de Kamstrasingel een Vuurgoud-
haan, Grote Barmsijzen, Gekraagde Roodstaarten, 
Ringmussen, Vinken, Zwartkoppen en lijsters, waaron-
der twee Beflijsters. Een koud ogende Tjiftjaf, zonder 
sporen van geel of groen maar met zwarte pootjes, en 
een groene waas over de vleugel is meer dan interes-
sant, maar weigert te roepen. Hierdoor kunnen we er 
helaas geen zekere Siberische Tjiftjaf van maken. Ie-
dere vogel wordt met uiterste precisie bekeken en ge-
determineerd. Dit doen we niet zonder reden want met 
de waarneming van een Blauwstaart bij Noordwijk op 
10 april een dag eerder in combinatie met dergelijke 
grote aantallen zangvogels in het Eemshaventerrein 
lijkt de kans op deze soort groter dan ooit! Er is nooit 
eerder een Blauwstaart in de provincie Groningen ge-

De fall der Roodborsten
Jacob Bosma & Willem Wind

Een fall is een geweldige ervaring in de vogelwereld, maar zo’n grote als die van 11 april 2015 maak je niet vaak 
mee. Je moet het geluk hebben dat alle noodzakelijke factoren die een fall veroorzaken samenkomen en dan moet 
je je als vogelaar ook nog eens op de plek bevinden waar dit feest zich op dat moment afspeelt. André Boven en 
Willem Wind hadden dat geluk en maakten zo’n ‘fall’ mee. Willem Wind en Jacob Bosma maken een reconstructie 
van die dag.
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zien en het is niet ondenkbaar dat er vandaag eentje 
tussen zijn oranjeborstige neefjes zit. Een doelsoort 
voor de dag is al snel gesteld en we trekken verder het 
gebied in.

We delen het nieuws van de voorjaarsfall met andere 
vogelaars waarop André-Willem Faber en Lazar Brink-
huizen besluiten om ook naar de Eemshaven te komen. 
Ondertussen lopen wij verder het gebied in en waar we 
ook komen, alle bosjes zijn even vol. Tegen muurtjes en 
op binnenplaatsen, overal waar we kijken zitten vo-
gels. De Roodborsten voeren absoluut de boventoon 
maar we zien ook veel Tjiftjaffen, roodstaarten en lijs-
ters. De vogeltrek lijkt eveneens door te zetten van-
daag want boven onze hoofden horen en zien we Gele 
Kwikstaarten, Barmsijzen, Rietgorzen, Bontbekplevier, 
een Havik, Oeverzwaluwen en een Keep overvliegen. 
Aan het eind van de singel vliegt een Velduil verschrikt 
op en met diepe slagen verdwijnt hij uiteindelijk uit 
zicht boven de Moutfabriek.
Op het westelijk terrein staan nagenoeg geen bosjes 
meer maar het restant dat er nog staat zit overvol, zo-
als de luttele bosjes bij de nieuwe Borkumlijn en achter 
de douane. Opnieuw vele, vele zangvogels. Bij gebrek 
aan begroeiing zien we vogels uit pure wanhoop op de 
weg zitten, in de berm, onder stalen buisconstructies 
en langs betonnen muurtjes om toch nog ergens iets 

van beschutting tegen de wind te vinden. Een surrealis-
tisch en bijna aandoenlijk beeld. Een Beflijster duikt 
weg onder vier stalen buizen als wij langskomen, maar 
blijft alsnog volop zichtbaar. Zo nu en dan komt hij 
 onder zijn ‘schuilplaats’ vandaan om te foerageren in 
de berm.
Rond de bosjes van Rijkswaterstaat meer van hetzelf-
de en het bosje bij VOPAK blijkt ook goed voor tiental-
len oranje rakkertjes. Vanwege de trechtervorm van dit 
bosje weten we de aanwezige vogels op eenvoudige 
wijze voor ons uit te stuwen met als gevolg dat in het 
laatste struikje ruim vijftig oranje bolletjes kriskras 
door elkaar heen schieten: een ge-wel-dig gezicht! 
Andere soorten die voor variatie zorgen in de oranje-
gekte zijn Beflijster, Zwartkop, vele Tjiffen, Ransuil en 
een Buidelmees die ondanks de harde westenwind fre-
quent roept in het riet rond RWS.
Gezien de unieke situatie die zich op deze dag voordoet 
besluiten we om de rest van de dag het Eemshavenge-
bied zo goed mogelijk uit te kammen. Nadat alle plek-
jes op het westelijk terrein zijn gecheckt verplaatsen 
we ons naar het oosten. Bij de patatfabriek opnieuw 
veel vogels op alle mogelijke plekjes. Ook het bosje bij 
de oostelijke pier wordt bezocht evenals het kleine 
schakelstation. Afsluiter is het grote schakelstation 
dat goed is voor nog eens tientallen Roodborsten en 
Tjiffen. Verder zitten hier enkele Gekraagde Roodstaar-
ten en Tapuiten.
Na een dag intensief bosjes uitkammen vinden we het 
rond vijf uur wel welletjes en verlaten we het Eemsha-
vengebied. Bij Oudeschip vliegt een tweede Velduil 
over de auto en met een voldaan gevoel laten we de 

Roodborst, Eemshaven, 10 april 2015  Foto: Andre-Willem Faber

Vogelaars spreken van een ‘fall’ wanneer in 
korte tijd enorme aantallen vogels van één of 
meerdere soorten in een begrensd gebied van-
wege geografische of bepaalde weersomstan-
digheden naar de grond gaan tijdens hun trek-
tocht. In het voorjaar blijkt de Eemshaven een 
van de beste plekken in Nederland om een fall 
mee te maken. Op sommige dagen zie je overal 
Tapuiten of zitten er in elk bosje nachttrekkers 
zoals Fitis en Grasmus. Vaak kun je een fall al 
een beetje zien aankomen door goed op de 
weerkaarten en de radarvoorspellingen te let-
ten, maar hoe het precies zal uitpakken hangt 
van heel veel verschillende factoren af. 



‘Eemsheaven’ achter ons. De dag bestond uit veel 
struinen met een hoog adrenalinegehalte. Dit leverde 
vandaag niet de gehoopte Blauwstaart op maar met 
ruim vijfhonderd Roodborsten en zeker tweehonderd 
Tjiftjaffen hebben wij een dag meegemaakt om nooit 
meer te vergeten! 
Op deze dag zijn ook vogels gevangen en geringd in de 
brede singel op het oostelijk Eemshaventerrein. De vijf 
ringers hadden een zeer drukke dag en vingen onder 
andere 176 Roodborsten en 255 Tjiftjaffen. Bijzonder 
was de vangst van een Tjiftjaf met een ring uit Madrid. 
Tjiftjaffen vallen minder op dan Roodborsten, dus 
waarschijnlijk zal het aantal exemplaren in het terrein 
nog een stuk hoger hebben gelegen dan het zichtbare 
aantal van tweehonderd.

Roodborstenfall: zoeken naar een verklaring
Vogelaars spreken van een ‘fall’ wanneer in korte tijd 
enorme aantallen vogels van één of meerdere soorten 
in een begrensd gebied vanwege geografische of be-
paalde weersomstandigheden naar de grond gaan tij-
dens hun trektocht. In het voorjaar blijkt de Eemshaven 
een van de beste plekken in Nederland om een fall mee 
te maken. Op sommige dagen zie je overal Tapuiten of 
zitten er in elk bosje nachttrekkers zoals Fitis en Gras-
mus. Vaak kun je een fall al een beetje zien aankomen 
door goed op de weerkaarten en de radarvoorspellin-
gen te letten, maar hoe het precies zal uitpakken hangt 
van heel veel verschillende factoren af. 
Sterke trek Allereerst moet er natuurlijk een sterke 
aanvoer van vogels verwacht worden, dus de trekom-
standigheden aan het begin van de nacht moeten ide-
aal zijn. In het voorjaar zijn heldere nachten met zuide-
lijke winden voor nachttrekkers de ‘trigger’ om richting 
Scandinavië te vliegen. Met rugwind vliegt een vogel 
hoog en snel. De dagen voorafgaand aan de fall van 11 
april  was er sprake van een zwakke zuidoostelijke 
stroming in Noordwest-Europa en dat leverde hoge 
temperaturen op, tot 19 graden in Nederland. 

De radarbeelden laten dan ook zien dat er op 8 en 9 
april goede tot zeer goede trek plaatsvond in Noord-
Nederland. Met de zuidelijke stroming werden veel vo-
gels gestimuleerd om vanuit Midden-Europa hun tocht 
naar het noorden door te zetten. Helaas waren radar-
gegevens van Zuid-Nederland en België niet meer be-
schikbaar bij het schrijven van dit artikel, maar onge-
twijfeld zullen ook daar hoge dichtheden gemeten zijn. 
Deze sterke trek vond op grote hoogte plaats en is voor 
een groot gedeelte aan waarnemers voorbij gegaan.  

Weersomslag Een tweede voorwaarde voor een fall is 
dat ideale trekomstandigheden plotseling ongunstig 
worden zodat vogels gedwongen worden naar de grond 
te gaan. De gunstige rugwind bij vertrek kan honder-
den kilometers verderop zomaar omslaan in een harde 
tegenwind, het kan gaan regenen of aan de kust duikt 
plotseling dichte mist op. 
In de nacht van 10-11 april staat er een zeer zwakke 
wind uit het zuiden tot zuidoosten in Zuid-Nederland 
en België . Het zicht is goed tot redelijk: in Maastricht, 
Eindhoven zijn de minimale zichtafstanden respectie-
velijk 15 en 6 km. Verondersteld mag worden dat er veel 
vogels zijn vertrokken onder deze ideale omstandighe-
den. De radar voor Noord-Nederland voorspelt in ieder 
geval ook goede trek. De gemeten waarden blijken die 
nacht echter stukken lager dan de dagen ervoor. Vloog 
er bijna niks of vlogen vogels opeens lager dan hon-
derd meter en zo buiten bereik van de radar? In Noord-
Nederland is het die nacht ook bijna windstil, maar te-
gen de ochtend draait de wind vanuit de zuidoosthoek 

Figuur 1 Overzicht van voorspelde en gemeten waarden van 
vogeltrek op radarhoogte tussen 8 en 14 april in Noord-Neder-
land. De bovenste figuur geeft het aantal echo’s per vierkante 
kilometer, de onderste figuur de relatieve trekintensiteit op een 
schaal van 0 tot 8. NB: de nulmetingen in de onderste figuur 
midden in de nacht van 10 op 11 april betekenen niet dat er toen 
geen trek was, maar dat het door atmosferische omstandighe-
den niet lukte metingen te doen.

Roodborst Eemshaven Kamstrasingel, 10 april 2015  Foto: Claudia Burger
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hoek (1-2 m/s) naar het zuidwesten en neemt toe tot 
5-6 m/s (windkracht 3/4 Beaufort). Maar, veel belang-
rijker, het zicht wordt richting de kust 
steeds minder. In Hoogeveen, Eelde 
en Lauwersoog worden minima 
van respectievelijk 3200, 600 
en 100 meter zicht geme-
ten. In die bewolking 
ontbreekt uitzicht op 
zowel de hemelkoe-
pel als op de grond 
en daarmee missen 
vogels essentiële 
aanwijzingen voor 
hun positie. Waar-
schijnlijk zijn vo-
gels in het noorden 
hierdoor al snel la-
ger gaan vliegen. Dit 
zou verklaren waar-
om de radar zo weinig 
trek opmerkt. Eenmaal 
aangekomen aan de kust 
van Groningen blijkt het zicht 
ronduit slecht. De mist maakt 
het onmogelijk om de Waddenzee of 
de Eems te kunnen oversteken. 

Kust En daarmee zijn we bij de derde voorwaarde voor 
een fall. Als zangvogels laag moeten vliegen, willen ze 
open water zo lang mogelijk vermijden. Daarom treedt 
concentratie op langs de kust. Vogels op trek over Gro-
ningen worden vooral door de Waddenzee maar ook 
door de Eems naar het noordoosten gestuwd en komen 
zo in de Eemshaven terecht. Uit zowel radaronderzoek 
en monitoring van windmolenslachtoffers in het Eems-
havengebied is gebleken dat de concentratie van zang-
vogels het sterkst is in de noordoosthoek van de Eems-
haven. Ook uit trektellingen overdag is natuurlijk 
bekend dat vogels zo lang mogelijk de kust volgen al-
vorens de oversteek naar Duitsland te maken. Maar als 
vanwege mist die oversteek onmogelijk wordt, hebben 
vogels alle reden om halt te houden in de Eemshaven. 
Een fall in dit gebied is dus het gevolg van een hoge 
dichtheid vogels op een plek vanwaar ze op dat mo-
ment niet meer verder durven vliegen. En verwacht 
mag worden dat het slechte zicht hiervan de belang-
rijkste oorzaak was in de nacht van 11 april. 

Deze fall kwam enigszins onverwacht omdat er in de 
ochtend van mist geen sprake meer was. Andere falls 
die ik, Jacob Bosma, recentelijk meemaakte lieten zich 
iets makkelijker voorspellen. Zo zat op 28 april 2009 de 

Eemshaven helemaal vol met Fitissen nadat een onbe-
wolkte nacht met een zwakke zuidoostenwind over-

ging in aanhoudende miezerregen. En op  
8 mei 2014 was het eigenlijk geen 

pretje om te vogelen -er stond 
een harde zuidwestenwind en  

het regende voortdurend- 
maar ook toen was de 

nacht onbewolkt en 
met weinig wind be-

gonnen. En inder-
daad bleken Gras-
mussen door het 
slechte weer mas-
saal gedwongen 
om hun trektocht 
te onderbreken in 
de Eemshaven. Zo 

kan het vaak best 
prettig vogelen zijn 

onder minder prettige 
omstandigheden.

Dankwoord
Dank aan Hans van Gasteren 

(hoofd van het bureau Natuur van de 
Koninklijke luchtmacht) voor het beschik-
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 meteodata.
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Het weidevogelbeheer in het Reitdiepgebied begon 
voor Het Groninger Landschap in 1984. De eerste per-
celen grasland werden toen aangekocht in Paddepoel 
en Reitdiep-Midden (Hekkum). Met de ruilverkaveling 
Sauwerd (1965-2011) is geleidelijk het eigendom van 
Het Groninger Landschap in het gebied uitgegroeid. In 
totaal is met de ruilverkaveling 440 ha, 60% van de be-
grensde oppervlakte, reservaat aangekocht. Het gaat 
om de gebieden Koningslaagte 75 ha, Paddepoel 245 
ha, Reitdiep-Midden 159 ha, Reitdiep-Noord 50 ha en 
de Medenertilsterpolder 30 ha.

Gebiedsbeschrijving

De gebieden van Het Groninger Landschap strekken 
zich globaal uit van het noorden van de stad Groningen 
tot ongeveer ter hoogte van het dorp Winsum. Zie 
kaart.

Koningslaagte
Vooral bekend onder vogelaars is de Koningslaagte om 
zijn waarde als rust- en slaapplaats voor de Grutto. 
Vanaf februari-maart neemt het aantal Grutto’s, waar-
onder IJslandse Grutto’s, in het gebied geleidelijk toe 
tot enkele honderden. Lange tijd is de Koningslaagte in 
het vroege voorjaar een van de belangrijkste pleister-
plaatsen voor Grutto’s in de provincie geweest.
De Koningslaagte werd door aankoop een aaneen-
gesloten natuurreservaat met een waterbeheer af-
gestemd op weidevogels. In 1999 zijn maatregelen 
 getroffen om het water in het gebied langer vast te 
kunnen houden en om een meer natuurlijk peilregiem 
te krijgen; en met resultaat!
De laaggelegen meander en aanliggende, voor de win-
ning van klei voor bakstenen, afgetichelde percelen 
staan in de winter onder water. De grote oppervlakte 
plas-dras en de drassige weilanden werken als een 
magneet op allerlei vogels. De waterstand daalt in de 
loop van de zomer, maar de gemiddeld hoge grondwa-
terstand zorgt ervoor dat de bovengrond niet teveel 
uitdroogt of voor weidevogels ondoordringbaar wordt. 
De vochtige weilanden zijn in trek bij allerlei weide-
vogels. 
In de winter en in het vroege voorjaar heeft de Konings-
laagte een enorme aantrekkingskracht op watervogels 
en steltlopers. Grote groepen Wintertalingen, Smien-
ten, Goudplevieren en Kieviten doen dan het gebied 

Weidevogelbeheer 
in het Reitdiepgebied
Arjan Hendriks

Het Groninger Landschap beheert sinds 1984 in het Reitdiepgebied een aantal weidekleigronden die in het verle-
den een hoge weidevogelstand kenden. Conform de landelijke trend is het aantal weidevogels sinds het midden 
van de jaren tachtig in dit gebied sterk afgenomen. Door inrichting en beheer tracht ‘Het Groninger Landschap’ 
deze afname in haar gebieden te stoppen en om te buigen naar een toename. Wat is er tot op heden gebeurd, wat 
zijn tot dusver de resultaten, welke uitdagingen liggen er nog en wat is het perspectief voor de toekomst?
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aan, evenals kleinere en grote groepen Kemphaan, 
 Watersnippen, Pijlstaarten, Zomertalingen en Berg-
eenden. Minder algemeen en slechts incidenteel wor-
den Witgat, Bosruiter, Groenpootruiter, Kleine Plevier, 
Bontbekplevier, Bonte Strandloper, Wilde Zwaan, 
 Lepelaar, Grote Zilverreiger en Dodaars waargenomen. 
Opmerkelijk is de waarneming van een roepend 
 mannetje Kleinst Waterhoen in het voorjaar van 2014  
(waarneming.nl).

Paddepoel
Dit gebied kenmerkt zich door een combinatie van per-
manente plasdras en greppelplasdras. In het zuidelijke 
deel van Paddepoel is door de peilverhoging een per-
manent perceelplasdras ontstaan van circa vijf hectare 
groot. Op de percelen tegen de Tjardaweg, de weg 
langs het Van Starkenborghkanaal, is in het weide-
vogelseizoen verspreid over een grote oppervlakte 
sprake van greppelplasdras. Peilopzet heeft tevens ge-
leid tot natte omstandigheden langs de oevers van het 
Selwerderdiepje.

Reitdiep-Midden en Noord
Na de inrichting van De Koningslaagte en Paddepoel 
(Reitdiep-Zuid), is gestart met de inrichting van het ge-
bied Reitdiep-Midden waarvan de uitvoering dit jaar is 
afgerond. Net als in Reitdiep-Zuid is peilopzet gericht 
op een hoog waterpeil en plaatselijk plasdras. In te-
genstelling tot Reitdiep-Zuid is hier voor een meer 
duurzame mogelijkheid tot wateraanvoer een viertal 
windwatermolens aanwezig. 
Als gevolg van de ‘Herijking EHS’ (ecologische hoofd-
structuur) is de reservaatstatus in het Reitdiepgebied-
Noord komen te vervallen. Samen met de Vereniging 
Duurzame Landbouw Stad en Ommeland heeft Het 
Groninger Landschap, gezien de aanwezige weide-
vogelstand, bij de provincie gepleit voor behoud van 
een weidevogelkerngebied in Reitdiep-Noord. Door de 
Werkgroep Reitdiep-Noord wordt momenteel invulling 
gegeven aan de realisatie hiervan. Doel is de realisatie 
van een weidevogelkerngebied van minimaal 100 
 hectare met daarin twee weidevogelclusters van Het 
 Groninger Landschap (totaal circa 50 hectare) met 

Smient, Kardinge, 10 december 2011  Foto: Ana Buren
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 omliggend agrarisch weidevogelbeheer. Voor Het Gro-
ninger Landschap uniek, omdat het hierbij zal gaan om 
weidevogelbeheer buiten de reservaatbegrenzing.

Medenertilsterpolder
De Medenertilsterpolder ligt geografisch gezien in het 
Middag-Humsterland, maar wordt wel tot de beheer-
eenheid Reitdiepgebied gerekend. In 2008 is het wa-
terpeil in de Medenertilsterpolder door het opnieuw in 
gebruik nemen van een eerder geplaatste stuw geste-
gen. Vanwege vermeend nadelig effect naar de omge-
ving is deze tijdelijke peilopzet echter weer op last van 
waterschap Noorderzijlvest teniet gedaan. Momenteel 
wordt onder regie van de provincie een waterbeheer-
plan uitgewerkt.

Beheer

Het natuurbeheer in het Reitdiepgebied is gericht op 
het verbeteren van leefomstandigheden voor  weide-
vogels. Het Groninger weidekleigebied behoort tot de 
belangrijkste weidevogelgebieden van het land. De 
graslanden zijn in trek bij Grutto’s, Tureluurs, Schol-
eksters en Kieviten. Maar Grutto’s bijvoorbeeld zijn 
kieskeurig en stellen hoge eisen: het land moet vochtig, 
licht bemest en open zijn. Daarnaast moet het natuur-
beheer zorgen voor een afwisseling van kortere en rui-
gere vegetatie die bovendien voldoende kruidenrijk is 
om als kuikenland voor opgroeiende weidevogels te 
dienen. 

Populatieomvang netwerkpopulatiestructuur 
en reproductie
Binnen een weidevogellandschap liggen twee typen 
gebied waar weidevogelbeheer wordt gevoerd, name-
lijk weidevogelreservaten en agrarisch weidevogelge-
bied. De combinatie van beide typen heet het weidevo-
gelbeheermozaiek of weidevogelkerngebied. Binnen 
het weidevogellandschap ligt ook gangbaar boeren-
land (zie figuur 1). De oppervlakte van een weidevogel-
landschap met voldoende openheid en rust is minimaal 
250 ha, met een streven naar tenminste 1000 ha. De 
minimale oppervlakte van een weidevogelkerngebied 
(combinatie van reservaat + agrarisch weidevogel-
gebied) bedraagt 170 ha. 
In de praktijk bevinden zich binnen weidevogelkernge-
bieden clusters van broedende weidevogels die ruim-
telijk van elkaar gescheiden zijn. Als uitwisseling van 
individuele vogels tussen de deelpopulaties plaats-
vindt, is sprake van een netwerkpopulatie. De deelpo-
pulaties liggen daarbij niet verder dan twee kilometer 
uit elkaar. Een dergelijke netwerkpopulatie is noodza-

kelijk om voldoende genetische uitwisseling te garan-
deren en de populatie vitaal of levensvatbaar te hou-
den. Ook voldoende reproductie is noodzakelijk om 
een stabiele populatie te krijgen. Onduidelijk is of in 
het Reitdiepgebied aan bovenstaande criteria en struc-
tuur kan worden voldaan.

Openheid landschap
Openheid en rust in de beheergebieden is essentieel 
voor een goede weidevogelstand. Voor openheid wordt 
een type landschap nagestreefd zonder opgaande 
structuren zoals bebouwing of boomgroepen. Het per-
centage open landschap van Het Groninger Landschap 
in het Reitdiepgebied bedraagt 33,9%. In het najaar 
worden alle sloten in de gebieden geschoond en ont-
daan van oevervegetatie zoals riet om deze openheid 
van het landschap te behouden. Uit analyse van de 
openheid en de broedterritoria van de Grutto in de pe-
riode 2008-2015 blijkt dat het overgrote deel bij voor-
keur broed in de open, onverstoorde delen van de re-
servaatgebieden (Hendriks 2015). Voor een gunstige 
populatieontwikkeling dient het percentage openheid 
van het weidevogelreservaat plus de omringende schil 
van agrarisch landschap tenminste 35-50% van het to-
tale gebied te zijn. Bij voorkeur zou dit percentage van 
het open landschap zelfs groter dan 50% moeten zijn 
(Oosterveld 2011). 

Percentage openheid

Koningslaagte 20,85%

Paddepoel 41,63%

Reitdiep-Midden 20,14%

Reitdiep-Noord 45,60%

Medenertilsterpolder 48,67%

Figuur 1
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Nemen we de reservaten van Het Groninger Landschap 
in ogenschouw dan voldoet geen van de gebieden  aan 
het gewenste openheidspercentage van meer dan 
50%. 

Water
In de gebiedsvisie van Het Groninger Landschap ‘Naar 
een levend Landschap in het Reitdiepgebied’ is het 
aangepaste waterbeheer in De Koningslaagte als voor-
beeld genomen voor de overige weidevogelgebieden 
van Het Groninger Landschap in het Reitdiepgebied. De 
resultaten van het gevoerde beleid vormden de aanlei-
ding tot een bijdrage vanuit de Nationale Postcode Lo-
terij in 2007 voor het project ‘Laat het Reitdiep weer 
kronkelen’. Dit project had betrekking op de inrichting 
van het Reitdiepgebied-Zuid. Samen met de andere op-
gaven die er in het gebied lagen voor landbouw, water, 
landschap, cultuurhistorie, recreatie en natuur, was dit 
project aanleiding voor de provincie Groningen om een 
startnotitie te maken voor een inrichtingsplan Reit-
diepdal. Voor de uitvoering van deze opdracht is in 
2008 een gebiedscommissie geïnstalleerd. De inrich-

ting van Reitdiep-Zuid is uitgevoerd vooruitlopend op 
het inrichtingsplan van de gebiedscommissie. In 2010 
is het project afgerond en het waterpeil opgezet. 

In Paddepoel is het waterpeil opgezet van boezempeil 
-0,96m NAP naar +0.25m NAP in de zomer en +0.35m 
NAP in de winter. Met name in het noordelijke deel van 
Paddepoel (tussen het borgterrein Harssenbosch en 
Adorp) blijkt in de praktijk dat in het seizoen de droog-
legging nog te groot is en de bovengrond snel uit-
droogt, hard wordt en daardoor ondoordringbaar 
wordt voor weidevogels. 
Naast aanpassing in Paddepoel is ook het waterbeheer 
in het overige deel van de Koningslaagte aangepast. 
Het gaat hierbij om het gebied tussen de provinciale 
weg en de spoorlijn en het gebied ten oosten van de 
spoorlijn bij de molen Koningslaagte, ook wel ‘Het Oor’ 
genoemd. In beide gebieden staan vanaf de winter de-
len plasdras, zoals de laaggelegen oude meanderbed-
ding van de Hunze bij de molen. Naast de verhoogde 
natuurwaarde voegt deze maatregel toe aan de kwali-
teit en beleving van het landschap.

Grutto, Koningslaagte, 27 maart 2011  Foto: Ana Buren
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Optimalisering van het waterbeheer is de belangrijkste 
beheermaatregel geweest om de terreinomstandig-
heden voor weidevogels te verbeteren. Een hoog 
water peil is belangrijk voor weidevogels. Het bepaalt 
namelijk de beschikbaarheid en de bereikbaarheid van 
het voedsel, de plantengroei en het tijdstip en de inten-
siteit van het beheer. Vanaf oktober-november wordt 
het winterpeil ingesteld en het water vastgehouden. 
Het hoge winterpeil wordt vervolgens aangehouden tot 
het eind van het broedseizoen waarna het geleidelijk 
uitzakt of kunstmatig wordt verlaagd.
Door het hoge waterpeil in combinatie met het natuur-
lijke reliëf is er een grote variatie aanwezig in terrein-
milieus wat zich weer vertaalt in een afwisselende 
 vegetatie. Het waterbeheer versterkt daarmee het toe-
gepaste mozaïekbeheer.

Grasland
De graslanden van Het Groninger Landschap in het 
Reitdiepgebied worden onder voorwaarden verpacht 
aan leden van de Vereniging Duurzame Landbouw Stad 
en Ommeland. Met de grondgebruikers wordt intensief 
samengewerkt om maatwerk in het weidevogelbeheer 
te kunnen leveren. De verdeling tussen maaien en wei-
den door het vee is ongeveer 60%-40% en wordt afge-
stemd op de broedvogelkarteringen van eerdere jaren. 
Het Groninger Landschap voert een mozaïekbeheer 
door sommige percelen te laten begrazen door koeien. 
Op de bloemrijke hooilanden kan het gras echter door-
groeien omdat daar pas na het broedseizoen gemaaid 
wordt. In die percelen vinden onder andere Grutto-
kuikens beschutting en voedsel. 
De door weidevogels geprefereerde percelen worden 
na 1 juli gemaaid en daarna beweid of nogmaals ge-
maaid. Eerder maaien dan 1 juli is in overleg toegestaan 

op percelen waar zich geen broedvogels meer bevin-
den. Vroegtijdig maaien wordt toegepast op percelen 
met een ongewenste vegetatie om de ontwikkeling van 
bloemrijk grasland te stimuleren. Indien maaien niet 
mogelijk is worden betreffende percelen voorbeweid. 
Percelen met jaarlijks geen of weinig broedterritoria 
worden vanaf april-mei voorbeweid.

Het beheer in het Reitdiepgebied is gericht op de ont-
wikkeling en behoud van een groot areaal aan bloem-
rijk grasland als essentieel opgroeihabitat van weide-
vogelkuikens. Het toegepaste beheer heeft duidelijk al 
resultaten opgeleverd. Landschappelijk onderschei-
den de graslanden in de reservaten zich van hun omge-
ving omdat deze bloemrijker zijn dan de overbemeste 
en monotone percelen met gangbaar raaigras. 
Her en der liggen mooie voorbeelden van goed ontwik-
kelde kamgrasweiden, met kamgras, reukgras, gewo-
ne hoornbloem, madeliefje, pinksterbloem, veldlathy-
rus en de beeldbepalende scherpe en kruipende boter-
bloem. Verspreid over het gebied liggen echter ook 
hoogproductieve monotone percelen met een sterke 
dominantie van grote vossenstaart. 

Om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de vegetatie 
als opgroeihabitat voor kuikens is in 2012 onderzoek 
uitgevoerd waarbij de vegetatie is beoordeeld op de 
geschiktheid als kuikenland. Hierbij is de vegetatie be-
oordeeld op de aspecten vegetatiestructuur ‘open tot 
dicht’, dominantie grote vossenstaart ‘geen tot sterk’, 
bloemrijkdom ‘arm tot rijk’ en eindbeoordeling ‘slecht 
tot goed’. De resultaten van dit onderzoek over alle ge-
bieden van het Groninger Landschap in het Reitdiepge-
bied zijn weergegeven in figuur 2. Per deelgebied zijn 
er grote verschillen in de beoordeling. Paddepoel en 
Koningslaagte scoren bijvoorbeeld beter in de eind-
beoordeling dan Reitdiep-Midden. 

Figuur 2

Plasdras in meanderbedding  Foto: Arjan Hendriks
De Hunze bij de molen Koningslaagte  



Het aanbod goed kuikenland moet per Gruttopaar circa 
1,4 ha zijn (Melman 2008). Uit het vegetatieonderzoek 
blijkt dat voor de aantallen Gruttoparen uit 2011 en 
2012 in alle gebieden, behalve de Medenertilsterpol-
der, voldoende kuikenland beschikbaar is. Het pro-
bleem bij de Medenertilsterpolder zit hem niet in de 
kwaliteit van de vegetatie maar in de beperkte opper-
vlakte in vergelijking tot de Gruttodichtheid. Bij een 
streefaantal van 20 Gruttoparen per 100 ha is momen-
teel in alle gebieden onvoldoende kuikenland aanwe-
zig. Met de gewenste toename in aantallen weidevo-
gels zal ook het areaal aan geschikt kuikenland moeten 
toenemen. 

Bodem
Eens in de drie of vier jaar worden de percelen  bemest 
met strorijke vaste mest met ongeveer 10 ton per hec-
tare. Het bodemleven en de zuurgraad worden perio-

diek door middel van steekproeven gecontroleerd. 
Naast vegetatieonderzoek is in 2012 onderzoek ver-
richt naar het voedselaanbod aan wormen en emelten 
als voedselbron voor volwassen Grutto’s en andere 
weidevogels. Van der Weijden en Guldemond (2006) 
hebben een aantal drempelwaarden voor regenwor-
men in weidevogelgebieden gedefinieerd. Hieruit komt 
naar voren dat het omslagpunt voor goede en minder 
goede weidevogelreservaten op circa 60 gram regen-
wormen per m2 ligt. 
Het onderzoek laat zien dat de gemiddelde massa re-
genwormen per vierkante meter in de gebieden van 
Het Groninger Landschap ruim onder de genoemde 
drempelwaarde voor goede weidevogelgebieden ligt. 
Op basis van de onderzoeksresultaten is de conclusie 
om intensiever te gaan bemesten ten behoeve van het 
regenwormenaanbod voor de hand liggend. Intensie-
vere bemesting vergroot echter de productie van gras-
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Grutto, Oostpolder, 27 mei 2012  Foto: Ana Buren
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land en verlaagt de kruidenrijkdom. Dit is nadelig voor 
de kuikenoverleving. De primaire kwaliteit van de re-
servaatpercelen als weidevogelgebied ligt vooral in 
het aanbod van goed en voldoende kuikenland, zodat 
de overlevingskans van de kuikens zo groot mogelijk 
en voldoende is. Kruidenrijk grasland is in de omrin-
gende agrarische percelen schaars. 
Het is van belang om een balans te krijgen tussen vol-
doende voedselaanbod voor de oudervogels ‘wormen
land ‘en voor de kuikens ‘vliegjesland’. Omdat de re-
servaten grenzen aan agrarisch grasland zal het aan-

bod aan wormenland veelal voldoende zijn. In het be-
heer wordt dan ook ingezet op een bemestingsgraad 
die is afgestemd op instandhouding en ontwikkeling 
van bloemrijk grasland. Een periodieke onderhoudsbe-
mesting op de van nature voedselrijke kleigrond in het 
Reitdiepgebied wordt daarbij als afdoende gezien. Van 
der Geld, Groen en Van ’t Veer (2013) stellen:

‘de rol die mest speelt in relatie tot weidevogels is 
lange tijd overschat en in veel gevallen eerder een 
mythe gebleken dan een werkelijke oplossing. Her
stelplannen voor weidevogels die zich richten op meer 
bemesting en bekalking zullen daarom op de lange 
termijn eerder een negatief dan positief resultaat heb
ben. Op veel plaatsen is bemesting of het opvoeren 
van de bemesting voor de weidevogels niet noodza
kelijk en vaak zelfs nadelig. Ook in schrale of weinig 
bemeste graslanden kan het aantal weidevogels hoog 
zijn, ondanks de geringe hoeveelheid wormen. Daar
naast hebben kruidenrijke en nietbemeste graslan
den een belangrijke functie als opgroeigebied voor 
kuikens. Wij achten daarom de dichtheid aan wormen 
niet van doorslaggevende betekenis om een hoge 
weidevogelstand in een gebied duurzaam te behou
den. Waterpeil, een open graslandstructuur, kruiden
rijkdom en voldoende insecten voor de kuikens zijn in 
dit opzicht minstens zo belangrijk en vaak doorslag
gevend in de keuze die weidevogels maken voor hun 
broedgebied’. 

Een redenatie waar de schrijver van dit artikel zich ge-
heel in kan vinden.

Predatie
Er zijn helaas geen harde gegevens beschikbaar van  
de invloed van predatie op het voortplantingssucces.  
In het veld worden groepen Zwarte Kraaien waarge-
nomen, naast predatoren als Blauwe Reiger, huis- en 
boerderijkat, Bruine Kiekendief en Buizerd. De indruk 
is dat deze soorten de belangrijkste predatoren vor-
men. Onduidelijk is welke rol vos en marterachtigen 
spelen. 
Om inzicht te krijgen in de rol van predatie op de aan-
talsontwikkeling van de weidevogels zal vanaf 2016, in 
samenwerking met onder andere de Vereniging Duur-
zame Landbouw Stad en Ommeland en de Wildbeheer-
eenheid Hunsingo, een pilot predatiebeheer worden 
opgestart. Hierbij gaat het nadrukkelijk niet alleen om 
het treffen van directe maatregelen in de zin van de be-
strijding van predatoren, bijvoorbeeld vos en Zwarte 
Kraai, maar ook om indirecte maatregelen zoals opti-
malisatie broedbiotoop, herstel openheid en vermin-
dering van verstoring.Figuur 5

Figuur 4

Figuur 3
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Weidevogelonderzoek heden en verleden

Vanaf 2008, met uitzondering van 2009, is de weidevo-
gelstand in de gebieden van Het Groninger Landschap 
nauwgezet gevolgd. Het jaar 2014 valt op door de la-
gere aantallen over de hele linie. Dit kan te maken heb-
ben met het uitzonderlijke weer dat jaar en of met een 
tellerseffect. Opmerkelijk genoeg was 2014 wat betreft 
overleving van jongen juist een positieve uitzondering 
op een licht dalende trend. Zie figuur 11.
Het totaal aantal steltlopers vertoont een grillig ver-
loop met een afnemende trend. De zangers onder de 
weidevogels komen in zeer lage aantallen voor en laten 
een afnemende trend zien. Het totaal aantal eenden is 
vanaf 2010 sterk stijgend. Deze soortgroep onder de 
weidevogels heeft geprofiteerd van de vernatting in 
Paddepoel vanaf 2010. Zie figuur 3.

Gidssoort de Grutto neemt na een toename in 2010 ten 
opzichte van 2008 behalve in het Reitdiep-Midden, in 
de meeste gebieden geleidelijk af. Alleen in Paddepoel 
laat de trendlijn een geleidelijke toename zien. De 
dichtheid in het Reitdiep-Noord is stabiel. De aantals-
ontwikkeling in de Medenertilsterpolder, het bolwerk 
van de Grutto onder de gebieden van Het Groninger 
Landschap, baart zorgen. Zie figuur 4 en 5.

Vermeldenswaard en hoopgevend zijn de broedgevallen 
van Kemphaan en Watersnip in 2015 in respectievelijk Pad-
depoel en de Koningslaagte. Beide soorten weten blijkbaar 
de natte omstandigheden te waarderen. Hopelijk hand-
haven beide soorten zich en kunnen zij zich uitbreiden.

De Tureluur komt in hoge dichtheid voor in de Mede-
nertilsterpolder en de Koningslaagte. De dichtheden in 
beide gebieden overtreffen de dichtheden van de soort 
in de periode 1986-1991. De soort heeft waarschijnlijk 
geprofiteerd van de vernatting in de Koningslaagte na 
de inrichting in 1999. Vanaf 2008 nemen de aantallen 
zowel in de Koningslaagte als de Medenertilsterpolder 
sterk af. In Paddepoel zijn de aantallen stabiel en is er 
sprake van een lichte stijgende trend. Zie figuur 6.

De Kievit komt in de Koningslaagte voor in een dicht-
heid die overeenkomt met de dichtheid in de periode 
1986-1991 in de reservaten in het Reitdiepgebied. De 
dichtheid in de Medenertilsterpolder lag hoger dan in 
genoemde periode maar is sterk afgenomen. De soort 
laat ook in de andere gebieden, met uitzondering van 
Paddepoel, een neergaande trend zien. Zie figuur 7

De Scholeksterpopulatie kent een hoge dichtheid in de 
Medenertilsterpolder en Reitdiep-Noord. De trend in 

beide gebieden laat echter een afname zien, net als in 
de Koningslaagte. De trend in Reitdiep-Midden en Pad-
depoel is licht opgaand. Zie figuur 8

Figuur 7

Figuur 8

Figuur 6
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Opvallend is de sterk toegenomen dichtheid van 
eenden in het Reitdiepgebied. Deze stijging is te 
danken aan de vernatting vanaf 2010 in Paddepoel. 
Slobeend, Kuifeend en Krakeend doen het erg goed 
in Paddepoel. De laatste twee jaar laten deze echter 
een sterke afname zien. De kritische Zomertaling is 
een vaste broedvogel in Paddepoel in lage dicht-
heden.

Met de zangers gaat het in de reservaten in het Reit-
diepgebied niet goed. De aantallen zijn laag en sterk 
afgenomen vanaf de jaren negentig. De afname staat 
vooral op conto van de Graspieper. Zie figuur 10. 

Broedsucces
Bij de broedvogelkarteringen zijn vanaf 2011 voor de 
Grutto en Tureluur ‘alarmtellingen’ uitgevoerd in Pad-
depoel. Alarmtellingen geven een beeld van de repro-
ductie . Alleen Paddepoel voldoet qua oppervlak aan 
de voorwaarden voor bepaling van het ‘Bruto Territori-
aal Succes BTS’, zie tekstkader.

Figuur 11 toont het resultaat van de uitgevoerde alarm-
tellingen tijdens de broedvogelkarteringen 2011-2015. 
Het BTS van beide soorten laat een sterk wisselend 
beeld zien. Het jaar 2015 was voor beide soorten een 
slecht jaar. Onvoldoende helder is wat de oorzaak van 
het wisselende resultaat is.

Figuur 10

Figuur 11

Figuur 9

Bruto Territoriaal Succes (BTS)
Bij de alarmtellingen voor bepaling van het bru-
to territoriaal succes BTS wordt het aantal pa-
ren geteld dat specifiek alarmgedrag vertoont, 
als indicatie voor de aanwezigheid van kuikens, 
in de fladderweek. Dit is de week waarin de eer-
ste kuikens vliegvlug worden. Op dat moment 
in het broedseizoen zijn er ook nog kuikens die 
nog niet zo ver zijn, en veelal zelfs ook nog niet 
uitgekomen legsels; gemiddeld over alle broed-
paren valt de fladderdag daarom ruwweg hal-
verwege de kuikenfase. BTS meet dus niet het 
aantal uitgevlogen jongen, maar het aandeel 
van de paren dat ongeveer halverwege de kui-
kenfase nog minimaal één kuiken in leven heeft. 
Bruto territoriaal succes is bruikbaar, maar dan 
vooral om vergelijkingen tussen jaren of regio’s 
te maken. Hieraan zijn echter wel een aantal 
voorwaarden verbonden. De gebieden moeten 
minimaal 250 ha groot zijn. De gezinstellingen 
moeten worden gebaseerd op broedvogelkar-
teringen en niet op nestvondsten (Nijland et al. 
2010). Paddepoel is het enige telgebied dat aan 
de norm voldoet.

BTS  < 50%: onvoldoende voor instandhouding 
van de populatie

BTS  tussen de 50 en 65%: mogelijk voldoende 
voor instandhouding van de populatie

BTS  > 65%: voldoende voor instandhouding van 
de populatie
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Nieuwe broedvogels
Als gevolg van de peilopzet is in het zuidelijke deel van 
Paddepoel een grote oppervlakte met perceelsplas-
dras ontstaan. Dit heeft geleid tot de vestiging van een 
Kokmeeuwenkolonie vanaf 2011. Naast de Kokmeeuw 
konden ook Kleine Plevier, Kluut en Geoorde Fuut als 
nieuwe broedvogels verwelkomd worden. De Kluut 
broedde in 2011 en 2012 in Paddepoel maar is daarna 
verdwenen. Waarschijnlijk als gevolg van het ruiger 
worden van de vegetatie. De Kleine Plevier kwam ook 
in de Koningslaagte tot broeden. 
De vestiging van een Kokmeeuwenkolonie in Padde-
poel wordt als positief gezien. De Kokmeeuw is een se-
cundaire weidevogel en vergroot daarmee de rijkdom 
aan vogelsoorten. Kokmeeuwen signaleren en verja-
gen luchtpredatoren wat een gunstig effect heeft op 
het broedsucces van de overige weidevogels.

Weidevogelonderzoek in het verleden
Het Reitdiepgebied kende in het verleden een hoge 
weidevogelstand. In de periode 1986-1991 werden in 
de reservaatgebieden van de relatienota-gebieden 
bij Sauwerd (Van den Brink & Fijn 1991) van de Grut-
to dichtheden tussen 30-50 paar/100 ha vastge-
steld, van de Tureluur tussen de 10-20 paar/100 ha, 
van de Kievit rond de 30 paar/100 ha en van de 
Scholekster tussen 25-40 paar/100 ha. Zowel de 
Kemphaan als de Watersnip kwamen in genoemde 
periode al niet meer als broedvogel voor. Slobeend 
en Kuifeend kwamen voor in dichtheden van respec-
tievelijk 1-4 paar/100 ha en 5-7 paar/100 ha. De Zo-
mertaling werd in zeer kleine aantallen 1 paar/100 ha 
en niet elk jaar aangetroffen. Veldleeuwerik en Gras-
pieper kenden dichtheden van 5-12 paar/100 ha en 
2-12 paar/100 ha.

Tureluur, Schiermonnikoog, 19 mei 2011  Foto: Ana Buren
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Conclusie en discussie

De resultaten uit het onderzoek laten zien dat de wei-
devogelstand in de reservaten van Het Groninger Land-
schap in het Reitdiepgebied onder grote druk staat. De 
positieve trend voor de Grutto in Paddepoel, de (tijde-
lijke?) toename van eenden en de komst van nieuwe 
broedvogels zijn wel hoopgevend en een mooie opste-
ker voor het gevoerde beheer. Ondanks deze opsteker 
en gedane investeringen in inrichting en beheer is 
 echter over het algemeen sprake van een afnemende 
trend. 

Het Groninger Landschap staat de komende jaren voor 
de uitdaging om deze afname te stoppen en om te bui-
gen naar op zijn minst een stabilisatie, maar beter nog 
een toename. Vragen die hierbij opkomen zijn onder 
andere. Hoe kan het beheer nog verbeterd worden? 
Hoe kan het areaal aan bloemrijk grasland (versneld) 
worden vergroot? Wat is de levensvatbaarheid van de 
weidevogels in het Reitdiepgebied? Wat zijn realisti-
sche streefdichtheden? Biedt het moderne landschap 
in het Reitdiepgebied wel voldoende basiskwaliteit? 
Om deze laatste vraag te beantwoorden is een gede-
gen analyse wenselijk - onder regie van de provincie - 
naar de ruimtelijke kwaliteit van het Reitdiepgebied (en 
andere weidevogelkerngebieden in de provincie) als 
vitaal weidevogellandschap en daarmee naar de moge-
lijkheden tot verbetering. Dit conform en naar goed 
voorbeeld van het weidevogeladvies Olterterp-overleg 
in Friesland. Kwaliteitscriteria die in dit advies worden 
gehanteerd zijn weidevogeldichtheid, netwerkpopula-
tiestructuur, reproductie, populatieomvang, openheid 
en rust, waterpeil en plasdras, graslandbeheer, preda-
tiebeheer en samenwerking.

Als ondergrens voor een vitaal weidevogellandschap 
geldt een gemiddelde dichtheid van tenminste tien 
broedparen Grutto per 100 ha. Uitgezonderd van Reit-
diep-Midden voldoen alle gebieden over de afgelopen 
zes jaar (2010-2015) aan deze ondergrens. Met een ge-
middelde van 75 broedpaar Grutto per 100 ha springt 
de Medenertilsterpolder er bovenuit. De geringe op-
pervlakte van het gebied zorgt echter voor een kwets-
bare situatie. De overige gebieden zitten tegen de on-
dergrens aan. Voor de Grutto (en overige weidevogels) 
is het in Reitdiep-Midden spreekwoordelijk vijf voor 
twaalf. Hopelijk zal de recente inrichting hier verande-
ring in brengen.

Door allerlei infrastructurele werken komt de kernkwa-
liteit openheid en rust sterk onder druk te staan en 
daarmee de weidevogels. Voorbeelden uit heden en 

verleden zijn de uitbreiding van het aantal wegen en 
paden, de plannen voor een nieuwe provinciale weg 
door de Koningslaagte, de plannen van Tennet voor 
een nieuw tracé voor een 380 kV hoogspannings-
leiding. De toenemende recreatieve druk zorgt verder 
voor een vergroting van de verstoringsintensiteit. 
Het Groninger Landschap is zich er van bewust dat de 
weidevogels in het Reitdiepgebied, alleen binnen haar 
reservaten, niet te redden zijn. Samenwerking met de 
gebiedspartners Stad en Ommeland, waterschap, wild-
beheereenheden, gemeenten en provincie zal nodig 
zijn om in het Reitdiepgebied tot een vitaal weidevogel-
landschap te komen. Om hiertoe te komen zullen wel-
licht moeilijke besluiten moeten worden genomen. Een 
Reitdiepgebied zonder weidevogels is ondenkbaar!
 
Dankwoord
Rob Lindeboom, Bauke Koole en René Oosterhuis dank 
ik voor hun commentaar. Ana Buren voor het beschik-
baar stellen van de foto’s.
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Nieuw voor Groningen

Grijze Junco 
Jacob Bosma

De twijfel blijft en ik besluit de volgende ochtend terug 
te gaan. Het is geen trektijd en een overwinterende 
gors zal waarschijnlijk terugkeren naar de plek. Nadat 
een aantal winterse buien zijn overgetrokken ga ik op 
maandag 2 februari rond 11:00 weer richting volkstuin-
tjes. Ik strooi wat zaad op verschillende plekken langs 
het schelpenpad en heb ondertussen de geluidsrecor-
der aanstaan, als opeens rechts van mij dezelfde vogel 
weer uit de tuintjes komt vliegen. Dit keer is de roep 
meer tweelettergrepig, een snel p’tit dat sterk doet 

denken aan Geelgors E citrinella. Ook zie ik een relatief 
lange staart. Dus toch gewoon een Geelgors? Over-
trekkend heb ik ze wel een paar keer over m’n huis ge-
had, ter plaatse nog nooit. Maar de iele tikjes van een 
dag eerder zitten me niet lekker en een Geelgors zou 
voor m’n gevoel groter moeten zijn. Ik besluit opnieuw 
te blijven wachten en even na 12:00 u. komt de vogel 
luid roepend dichtbij in een fruitboom zitten. Gespan-
nen richt ik mijn verrekijker en waar ik iets bruins en 
streperigs verwacht, zie ik een grijze kop, witte buik en 
roze snavel: een Grijze Junco Junco heyemalis! Ik heb 
geen ervaring met deze Amerikaanse soort, maar dit 
kan niet missen. Ik ben vooral verbaasd, nog niet met-
een in extase. Een jaar eerder was ik erg enthousiast 
toen ik een Azuurmees Cyanistes cyanus vond bij 
Noordpolderzijl; die bleek een ringetje te dragen. “Dus 
eerst maar eens afwachten”, is m’n gedachte. De vogel 
is onrustig en roept veel, nu een bijna Braamsluiper 
Sylvia curruca-achtig tek. Ik kan nog net twee foto’s 
maken voordat de Junco opvliegt naar de bomen bij de 
ringweg. Om 12:15 u. stuur ik de waarneming inclusief 
beide foto’s door aan de ‘Grunn Twitchers-appgroep’ 
en even later wordt het nieuws verder verspreid via 
Dutch Bird Alerts. Een aantal mensen kan gelukkig snel 
komen en om 13:00 u. wordt de vogel teruggevonden 
in de houtwal aan de ringweg. We kunnen vaststellen 
dat de vogel niet geringd is en de juiste kleedkenmer-
ken heeft voor de nominaat J h hyemalis, die vaker in 
Europa als dwaalgast is gezien. Het aantal vogelaars 
neemt nu snel toe en al gauw zijn de volkstuintjes om-
singeld door een lange haag van mensen en telelenzen. 
Tot iets na 16:00 u. laat de vogel zich zien, vaak kort en 
op afstand, maar voor iedereen goed herkenbaar. De 
volgende dag wordt de Junco al vroeg teruggevonden 

Op zondagmiddag 1 februari 2015 loop ik, zoals wel vaker, een rondje langs de begroeide geluidswallen van de 
ringweg tussen Beijum-Noord en Beijum-Zuid, in het noorden van de stad Groningen. Het is koud en mistig en er is 
maar weinig te beleven aan vogels. Op de terugweg hoor ik bij de volkstuintjes langs het Boterdiep het ijle getik 
van een Zanglijster Turdus philomelos op me af komen. Maar als de bewuste vogel mij passeert zie ik geen lijster, 
eerder een gors. Hij roept nog een aantal keren en verdwijnt hoog achter de bomen. Beduusd blijf ik staan; ik heb 
vanwege de mist weinig kenmerken van de vogel gezien maar met dit geluid moet het een Bosgors Emberiza rustica 
of Dwerggors E pusilla zijn! Ik wacht een klein uur in de hoop dat de vogel terugkomt maar er gebeurt niets. Als er 
uiteindelijk een ‘echte’ Zanglijster uit dezelfde hoek opvliegt, vraag ik me af of ik in de mist toch niet een en ander 
door elkaar heb gehaald. 

Grijze Junco, 19 februari 2015  Foto: Remco Been
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en vanaf die dag vrijwel dagelijks gezien. 
Zoals meestal met dwaalgasten in woonwijken is er 
ruime aandacht in de pers, zowel op televisie als op 
diverse websites en in de dagbladen. Meerdere omwo-
nenden weten te vertellen dat een paar jaar geleden 
hier twee Kruisbekken hebben gezeten. “Die hebben 
ook heel veel bekijks getrokken.” Blijkbaar lagen de 
Haakbekken van meer dan tien jaar terug nog vers in 
het geheugen… Ook dit keer maken honderden binnen- 
en buitenlandse vogelaars de trip naar Beijum. Een 
Finse vogelaar kan z’n geluk niet op want bij de vorige 
twitchbare Grijze Junco in Engeland was hij één dag te 
laat geweest. Aan de rand van de tuintjes wordt een 
voedertafel ingericht, zodat de Junco een aantal dagen 
relatief makkelijk te bewonderen is. Enkele Poolse foto-
grafen hebben de euvele moed om overdag de situatie 
goed te verkennen en in de daaropvolgende nacht de 
(privé-)tuintjes binnen te sluipen om vanonder een ca-
mouflagenet de mooiste plaatjes te kunnen schieten. 
Tevreden keren zij huiswaarts. Als in de loop van het 
voorjaar de volkstuintjes vaker bezocht worden door 
de tuinders, is de Junco vooral nog te zien op z’n andere 
favoriete plek: de houtwal tegen de ringweg. Op 14 fe-
bruari hoor ik de vogel voor het eerst wat zangachtige 
geluiden maken en ook daarna worden regelmatig 
zachte trillers en gekwetter gehoord. De Grijze Junco is 
voor het laatst gezien en gedocumenteerd op 10 april. 

Beschrijving
De beschrijving is gebaseerd op foto’s van een groot 
aantal fotografen (cf www.dutchbirding.nl, www.waar-
neming.nl) en geluidopnames van Arnoud van den 
Berg en mijzelf.
Algemene indruk: Bruingrijze vinkachtige vogel met 
grijze kop en borst en opvallend contrasterende witte 
onderdelen. 
Grootte & bouw: Als Vink of Huismus met relatief lange 
staart, dikke nek en kop. Vrij kleine afgeronde snavel.
KOP Grijsbruin met de meest bruine tinten op de kruin 
en de zuiver donkergrijze rond de snavel, het oog en de 
oorstreek, vanuit bepaalde hoek resulterend in donker 
maskertje. 
Bovendelen: Mantel en rug meest bruin met donkere 
lengtestrepen. Romp grijs. Schouderveren bruin met 
grijze tint. Stuit donkergrijs. 
Onderdelen: Keel, hals en borst overwegend grijs met, 
afhankelijk van de belichting, bruine tinten. Grijze borst 
sterk afgescheiden van witte buik. Flanken licht bruin-
grijs. Anaalstreek en onderstaartdekveren zuiver wit.
Vleugel: Tertials met donkerbruine centra en brede crè-
mekleurige randen. Vleugeldekveren grotendeels grijs, 

met bruine zweem. Handpendekveren donkergrijs. 
Buitenste zichtbare handdekveer bruin. Arm- en hand-
pennen donker bruingrijs met lichte rand. Alula don-
kergrijs.
Staart: Bovenstaart-dekveren donkergrijs met wat 
sleet. Sommige met licht randje. Staart donkergrijs 
met opvallende witte buitenste staartpennen (t5 en t6, 
waarbij t6 met donkere rand aan de buitenvlag). T5 en 
t6 enigszins taps toelopend. 
Naakte delen: Oog zwart met lichtere oogring. Snavel 
geheel lichtroze. Poten vleeskleurig.
GELUID Bij opvliegen een Zanglijster-achtig scherp tik, 
soms snel herhaald en af en toe een tweelettergrepig 
tetik of petit. Bij onraad of in reactie op andere vogels 
een herhaald smakkend tek, ook tijdens foerageren. 
Vanaf 14 februari af en toe zachtjes ‘kwetterend’, daar-
bij diverse snelle reeksen van tek-, tik- en tjut-klanken 
afwisselend met hoge trillers.
Gedrag: Tamelijk schuw. Foeragerend in vogelrijke 
omgeving en vaak samen te zien met onder andere 
Roodborst, Vink, Houtduif, Merel en mezen. Toch 
ook regelmatig solitair en dominant richting andere 
vogels. Honkvast, vaste plekken bezoekend binnen 
een straal van circa 150 meter. Foeragerend voorna-
melijk op de grond, etend van ‘wild’ zaad van de 
volkstuintjes en later ook van grotere zaden zoals 
gestreepte pitten. In andere tuinen etend van vogel-
voer op voedertafels en van kruimels van vetbollen 
op de grond. In de houtwal foeragerend op insectjes 
en spinnetjes, daarbij als Merel energiek bladeren 
omkerend. Na eten soms langdurig rustend en veren 
poetsend in dichte boom of struik. Slapend in een 
conifeer.

Grijze junco, 5 april 2015 Foto: Thijs Glastra
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Determinatie 
De combinatie van ongestreepte bruingrijze kop en 
borst, witte buik, ongestreepte flanken en roze snavel 
sluit alle gors- of vinkachtigen uit het Palearctisch ge-
bied en Noord-Amerika uit en past alleen op Grijze 
Junco, Junco hyemalis hyemalis. 

Ondersoort
Grijze Junco J hyemalis DarkEyed Junco is een zeer va-
riabele soort met een grote geografische verspreiding 
in heel Amerika en de systematiek van deze vogel is 
nog steeds punt van discussie en  onderzoek. Op dit 
moment worden er zestien vormen als ondersoort be-
schouwd van J hyemalis. De fenotypische verschillen 
tussen deze taxa uiten zich vooral in kenmerkende 
kleurverdeling van kop en hals, rug en flanken. Hoewel 
verwarring mogelijk is met grijsbruine vrouwtypes van 
enkele van deze ondersoorten zijn er toch altijd diag-
nostische kenmerken die onderscheid met J h hyemalis 
mogelijk maken. 

Geslacht en leeftijd 
Op enkele foto’s van de Grijze Junco van Groningen is te 
zien dat de staartpennen enigszins gesleten waren en 
daardoor hoekig en taps toeliepen. Dit duidt op een 
eerste-winter; bij een adulte vogel zijn de staartpen-
toppen breder en meer afgerond. Een ander onder-
scheidend kenmerk bij een eerste-winter is de kleur 
van de iris. Deze was bij de vogel van Groningen don-
kergrijs en zou bij een adult roodbruin zijn. Een eventu-

ele ruigrens bij de grote en middelste dekveren kan bij 
een vogel in de hand helpen om de leeftijd te bepalen. 
Op een aantal foto’s uit februari waar de buitenste gro-
te dekveer net zichtbaar is, lijkt deze bruinig en te con-
trasteren met de overige, nieuwe en meer grijze dekve-
ren. Ook dit wijst op een eerste-winter.
Het betrof een vrouwtje op grond van de bruingrijze 
kop en bovendelen. Eerste-winter mannetjes zijn veel 
donkerder grijs en hebben alleen een bruine waas op 
de rug. Verder waren bij de vogel van Groningen alleen 
de buitenste twee staartpennen (t5-6) vrijwel geheel 
wit. Dit komt vaak voor bij onvolwassen vrouwtjes ter-
wijl in alle andere kleden vaak ook (een deel van) t4 wit 
is. Omdat hierin geografische variatie bestaat kan dit 
kenmerk echter niet als diagnostisch worden be-
schouwd voor het bepalen van het geslacht. De zachte 

‘zang’ die de junco vanaf half februari liet horen is geen 
aanwijzing dat het een mannetje betrof. Het ging hier 
niet om zogenaamde mannelijke subsong maar om een 
zacht gekwetter dat beide geslachten laten horen.

Verspreiding en voorkomen
Nominaat J h hyemalis komt als algemene broedvogel 
voor in de VS en in grote delen van Canada. Het is een 
trekvogel en in de wintermaanden verblijft deze onder-
soort tot in Midden-Amerika. De soort is redelijk win-
terhard (de Amerikaanse bijnaam is ‘snowbird’) en 
overwintert noordelijk tot in het zuiden van Canada 
(Nolan et al. 2002). Vrouwtjes overwinteren verder zui-
delijk dan mannetjes en adulte mannetjes overwinte-
ren het meest noordelijk. Tijdens overwintering kun-
nen Grijze Junco’s grote groepen vormen samen met 
andere ondersoorten. Het is het enige junco-
taxon dat regelmatig als dwaalgast in het 
West-Palearctische gebied wordt gevon-
den. Er zijn buiten Nederland gevallen 
van de Azoren (1), Brittannië (40), 
Denemarken (1), Gibraltar (1), Ier-
land (ten minste twee), Noorwe-
gen (drie gevallen van vier exem-
plaren) en Polen (1). De eerste 
Grijze Junco voor Nederland 
werd in februari 1962 tijdens 
een sneeuwstorm verzwakt ge-
vonden door J. van Werven bo-
venop een volière in de Overijs-
selsestraat in Rotterdam-Zuid, 
Zuid-Holland. De vogel sleet zijn 
verdere leven in diezelfde volière. 
Nadat hij op 7 november 1968 over-
leed werd de opgezette vogel opgeno-

Grijze Junco, 22 maart 2015  Foto: Martijn Bot
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men in de collectie van het Natuurhistorisch Museum 
Rotterdam (NMR). Speciaal voor vogelliefhebbers die 
niet naar Groningen wilden afreizen om een Grijze Jun-
co te zien werd de Rotterdamse junco in februari tijde-
lijk tentoongesteld; de opgezette vogel wordt vanwege 
de extreme zeldzaamheid in Europa normaliter in het 
collectiedepot bewaard.  
De Grijze Junco van Beijum is aanvaard door het CDNA en 
het gaat hier dus om het tweede geval voor Nederland.

Discussie
Het is onmogelijk te achterhalen hoe lang de Junco al 
aanwezig was voor de ontdekking en onder welke om-
standigheden hij in Groningen is verzeild geraakt. De 
piek van waarnemingen in Europa ligt bij Grijze Junco– 
zoals bij de meeste Amerikaanse gorzen – in het voor-
jaar, maar de vogel van Beijum kan gezien de leeftijd 
(eerste-winter) de oversteek niet in die periode heb-
ben gemaakt. Hij kan wel tijdens de najaarstrek van 
Noord- naar Midden-Amerika uit koers zijn geraakt en 
in  Nederland zijn terecht gekomen. Meerdere Grijze 
 Junco’s in Europa zijn waargenomen tijdens de winter-
maanden. Waarschijnlijk gaat het hier om vogels die al 
in het najaar in Europa verzeild zijn geraakt maar pas 
tijdens de winter werden opgemerkt in tuinen waar bij-
gevoerd wordt. Ook de Beijumse Junco kan al enkele 
maanden aanwezig geweest zijn. Voor een aankomst 
eind januari zou pleiten dat in de weken voorafgaand 
aan de ontdekking in Oost-Amerika extreem winter-
weer plaatsvond met veel sneeuwval.  Het is bekend 

dat zich onder dergelijke omstandigheden bij Grijze 
Junco’s verplaatsingen kunnen voordoen 

richting zuidelijker streken. Mogelijk 
is de vogel van Groningen tijdens 

die vlucht uit koers geraakt, 
boven de  Atlantische Oce-

aan terecht gekomen en 
uiteindelijk in Neder-

land gestrand, al dan 
niet geholpen door 
een schip.

Dankwoord
Dank aan Enno Ebels 
voor het aanreiken 
van enkele bronnen.
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De eerste twitchers, 2 februari 2015 
Foto: Willem Wind

Vogelaars bij de volkstuintjes, 2 februari 2015  Foto: Lazar Brinkhuizen
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Na de vierde controleronde, omstreeks 8:00 uur, werd 
ik tijdens het ringen verrast toen ik een - in eerste in-
stantie - onbekende vogel uit een zakje haalde, die door 
Johan en Pieter uit het rietnet was gehaald. De vogel 
had een enorme oogstreep, egaal kleed, roodbruine 
poten en op handpennen P3, P4 en P5 een versmalling 
aan de buitenvlag. Ik dacht eerst aan Struikrietzanger 
Acrocephalus dumetorum, een soort die we op 25 mei 
2014 in de Eemshaven hadden gevangen, maar de vo-
gel in mijn hand leek toch anders: lichter bruin, een veel 
duidelijker oogstreep en op het eerste gezicht kleiner. 
Met de goede literatuur erbij konden we uiteindelijk 
niet anders concluderen dan dat we met een Veldriet-
zanger Acrocephalus agricola te maken hadden!

Beschrijving
De beschrijving is gebaseerd op de eigen waarneming 
en de gemaakte foto’s.
Grootte en bouw: vorm, grootte en houding als Riet-
zanger.
Kop en hals: basiskleur van kop en hals: warm zeem-
kleurig bruin. Zeer duidelijke tot ver achter het oog 
doorlopende oogstreep. Kruin boven oogstreep don-
kerder bruin met kleine zwarte veertjes waardoor oog-
streep goed afstak. Donkere teugel naar donkere oor-
streek en lichtere wangen. Bruine iris.
Bovendelen: egaal zeemkleurig bruin bovenkleed zon-
der duidelijke tekening.
Stuit iets warmer bruin. Ronde staart, zeer gesleten.
Onderdelen: kin, keel, borst en buik roomwit, maar 
flanken en onderstaartveren duidelijk beige. Room-
witte inham onder de wangen naar de nek.
Bovenvleugel: opvallend korte vleugels zonder contrast. 

Buitenvlaggen van alle veren duidelijk lichter dan bin-
nenvlaggen, met name hand- en armpennen en de 
grote dekveren. Duimvleugel donkerder bruin. Alle ve-
ren zeer gesleten. P3, P4 en P5 met versmalling aan de 
buitenvlag.
Ondervleugel: roomwit.
Naakte delen: snavel relatief kort en donker, maar 
ondersnavel met geelroze basis, duidelijk afgetekend 
door de donkere snavelpunt. Poten roodachtig bruin, 
niet grijs.

Nieuw voor Groningen

Veldrietzanger
Marcel Sandifort

Met een kleine ringgroep werk ik mee aan een CES-project (Constant Effort Site)* in de Eemshaven-Oost (Gronin-
gen). Zondag 7 juni 2015 was het mijn beurt om vogels te ringen voor de zesde vangperiode. Johan Bos en Pieter 
Dijkstra zouden mij assisteren en om 04:30 uur begonnen we te vangen voor een periode van zes uur. Het beloofde 
een mooie dag te worden: onbewolkt, wind WZW 4 en een maximumtemperatuur van 17 graden. In de eerste 
ronde langs de netten hadden we al ruim dertig vogels gevangen, wat voor juni een mooi begin is. Het waren de 
gebruikelijke soorten voor deze tijd van het jaar en allemaal broedvogels van het gebied, zoals Kleine Karekiet, 
Rietgors, Spotvogel, Rietzanger, Zwartkop, Bosrietzanger, Sprinkhaanzanger, Fitis, Braamsluiper, Grasmus en 
Kneu. Ook zaten er al een paar jonge Boerenzwaluwen bij die de rietlanden als slaapplaats gebruiken. Twee 
rondes later vingen we een tiental Spreeuwen in een net langs een rietkraag. Nog een soort die het gebied als 
slaapplaats gebruikt.

Veldrietzanger, Eemshaven, 7 juni 2015 Foto: Marcel Sandifort 
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Determinatie
De rietzangerachtige grootte en bouw wezen op een 
soort uit het geslacht Acrocephalus (de niet grijze, maar 
roodbruine pootkleur, sloot een lid van de geslachten 
Hippolais en Iduna uit)**. Door versmalde buitenvlag-
gen van P3, P4 en P5 was meteen duidelijk dat het geen 
gewone Acrocephalus was, maar een Veldrietzanger A 
agricola of Struikrietzanger A dumetorum (Speek 1994 
en Svensson 1992). De lange duidelijke oogstreep, die 
tot ver achter het oog reikte, duidde op Veldrietzanger. 
Vergeleken met de zeemkleurige bruine basiskleur van 
mantel, kop en hals had de vogel een donkerder bruine 
kruin en donkerder zijkruin boven de oogstreep, een 
kenmerk dat bij Veldrietzangers zichtbaar is als het 
kleed erg gesleten is, maar bij Struikrietzangers niet 
voorkomt (Svensson 1992). Verder waren de tertials 
met donkere binnenvlag en donker centrum, afstekend 
tegen lichtere buitenvlag, een ondersteunend kenmerk 
dat op Veldrietzanger wees. Ook de afstekende don-
kere punt van de ondersnavel wees op Veldrietzanger, 
omdat de Struikrietzanger doorgaans een geheel lich-
te ondersnavel zonder donkere punt heeft (Svensson 
1992). De cloaca was duidelijk uitstekend en bol of ke-
gelvormig, wat op een mannetje duidde.

Ook op basis van de biometrie is Struikrietzanger uit 
te sluiten, omdat vleugel en snavel te kort waren en 
de tail-wing (staart-vleugel)-ratio te groot was voor 
Struikrietzanger (zie tabel 1). Er is zeker overlap tussen 

beide soorten maar de maten van de gevangen vogel 
vielen ruim buiten die van een Struikrietzanger. De 
maten voor staartlengte, staartronding en notch (ver-
smalling binnenvlag) op P2 lagen binnen het bereik 
van beide soorten.

Verspreiding en voorkomen
De Veldrietzanger is een soort waarvan het broedare-
aal zich uitstrekt van Zuidwest-Rusland (Zwarte Zee) 
tot Mongolië en die overwintert in Zuid-Azië (Svens-
son, Mullarney, Zetterström 2010). De waarneming is 
ingediend bij het CDNA en inmiddels aanvaard. In Ne-
derland zijn tot nu toe 34 aanvaarde waarnemingen 
bekend. Bijna alle gevallen betroffen ringvangsten. De 
determinatie van de enige vogel (in 1994) die niet werd 
gevangen is nog onderwerp van discussie. Er zijn zes 
aanvaarde voorjaarswaarnemingen van 13 april t/m 14 
juni en 28 najaarswaarnemingen van 12 augustus t/m 
23 oktober (Dutch Avifauna 2015). Deze waarneming is 
de eerste aanvaarde Veldrietzanger voor de provincie 
Groningen.

Dankwoord
Dank aan Johan Bos en Pieter Dijkstra voor hun 
 assistentie bij het ringen, documenteren en deter-
mineren van de Veldrietzanger. Ook dank aan Jacob 
Bosma en nogmaals Johan Bos voor hun waardevolle 
opmerkingen en aanvullingen bij het schrijven van 
dit artikel.

 wing tail tail/wing notch P2 bill (S) tail rounded
A agricola (51)53-62,5(63) 44-57 (64) (0.75) 0.80-0.98 11.0-16  13.0-16.0 (4)5-10 (11)
A dumetorum  58-66 (67) 45-58  0.74-0.86 10,5-14 (14.5)15.3-18.0(19.0)  3,5-10

Gemeten vogel  56 52  0,91 13  14,2  6
van 07-06-15       

Tabel 1. Vergelijk van maten (in mm) van Veldrietzanger en Struikrietzanger (Demongin  2013 en Svensson 1992 ) en de gevangen vogel.

Veldrietzanger, Eemshaven, 7 juni 2015  Foto: Marcel Sandifort 
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Nieuw voor Groningen

*    Het Constant Effort Site project is een internationaal opgezet onderzoek om broedvogels van bepaalde gebieden te monitoren door middel van langdurig 
ringonderzoek volgens vaste protocollen. De CES-locaties liggen voornamelijk in rietvelden, struwelen en bosgebieden. Door de vangsten in de verschil-
lende gebieden te vergelijken kan ook een relatie tussen biotoop en populatie worden verkregen. Het CES-project verschaft aanvullende informatie 
op verschillende nationale en Europese vogelonderzoeksprojecten zoals broedvogelinventarisaties, nestkaartproject en ringonderzoek aan trekvogels 
(Vogeltrekstation).

**  Vale Spotvogel Iduna pallida en Kleine Spotvogel Iduna caligata van dit geslacht en de meeste op A agricola gelijkende soorten (Speek 1994 en Svensson 
1992) zijn ook uitgesloten op basis van de vleugellengte. I pallida 62-72 mm, I caligata 58-65 mm.

Grijze Wouw
Reinier de Vries & Alwin van Lubeck

Van 17 tot 22 augustus was ik, Reinier, in het Lauwersmeer om vogels te kijken, met een zomerkamp van de JNM-
jongeren in de natuur. De JNM is een landelijke club voor jongeren van 11 tot 25 die allerlei activiteiten organi-
seert, zoals samen zoeken naar leuke vogels en lekker naar buiten gaan. Dit kamp stond in het teken van vogels, 
dus dat mocht ik natuurlijk niet missen! Het was direct al leuk vogels kijken in het Lauwersmeer, met soorten als 
Morinelplevier, Draaihals, Grauwe Franjepoot en Buidelmees. De 20e begon ik de dag met een groepje in het Jaap 
Deensgat. Hier konden we ‘aansluiten’ bij een Grauwe Franjepoot. Daarna vogelden we rond Lauwersoog, waar 
zich veel trekvogels bevonden. De rest van de groep bleef in het dorp hangen, maar ik besloot via de Marnewaard 
terug te fietsen; wellicht dat ik nog een Grauwe Kiekendief kon vinden of een leuke Steltloper op het wad. 

Via de dijk kwam ik bij de telpost Kustweg uit. Hier 
wilde ik de velden van de Marnewaard scannen op 
Grauwe Kiekendieven. Vrijwel direct zag ik een kleine 

witte roofvogel op een torenvalkkast. Door de afstand 
kon ik niet direct zien wat het was. Toen ik eenmaal in-
zoomde met de telescoop zag ik een wit/lichtgrijze ro-
ver met een duidelijk donkere wenkbrauw, en iets van 
zwart in de vleugel. Het kwartje viel, maar ik kon nog 
niet bevatten dat er een GRIJZE WOUW in mijn beeld 
zat! In de minuten hierna waren de gevorkte staart en 
de zwarte vleugeltekening beter te zien, waarmee het 
echt niets anders kon zijn dan een Grijze Wouw. Ik pro-
beerde gelijk de andere JNM-ers op het kamp te bellen, 
maar niemand nam op. Ondertussen vloog de vogel op 
en raakte ik hem kwijt. Stress! Gelukkig verscheen de 
vogel snel weer op de paal en kon ik Pieter van Veelen 
bereiken, die het op Dutch Bird Alerts zette en de Gro-
ningse vogelaars inlichtte. Het lukte mij een paar be-
wijsplaatjes te schieten met een spiegelreflex door de Grijze Wouw, Marnewaard, 21 augustus 2015  Foto: Alwin van Lubeck
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telescoop! Hierna was het alleen maar genieten en er 
kwamen spoedig de eerste JNM-ers en twitchers aan. 
De vogel leek op zijn gemak maar vloog ver weg nadat 
hij werd weggejaagd door een legertruck. Gelukkig 
kwam de vogel toch weer terug. De volgende dag was 
de Wouw een stuk minderlijk makkelijk te zien vanaf de 
dijk. Rond 9:45 zag ik de vogel nog middenin het ge-
bied dat niet zichtbaar was vanaf de dijk. Hier werd de 
vogel helaas weer opgejaagd door een legertruck, 
maakte hoogte en verdween richting dijk. Bij de dijk 
verdween de vogel uiteindelijk hoog richting west en 
werd hierna ook niet meer waargenomen.

Beschrijving
Algemene indruk en gedrag: De vogel gebruikte een 
torenvalkkast als uitkijkpost. De vogel werd hier ook 
geregeld van verjaagd door een paartje Torenvalk. 
Vloog vaak jagend over het veld. De vlucht leek op die 
van een Kiekendief met omhooggehouden vleugels. 
De vogel had een actieve vlucht met erg snelle vleugel-
slagen, enigszins herinnerd aan de vlucht van moeras-
sterns. Daarnaast bad de vogel veel en ving geregeld 
een muis. De staart was kort. Af en toe was te zien dat 
deze licht gevorkt was.
Grootte: De vogel was niet veel groter dan de aanwezi-
ge Torenvalken. 
Kop: Kop vrij licht, witachtig met een grijs petje. Knal-
rood oog zelfs in het veld te zien. Een zwart masker 
rond het oog, dat een soort groot-eng-oogeffect te-
weeg bracht. 
Onderdelen: Grijswitte onderdelen. Alleen de hand-
pennen waren zwart.
Bovendelen: Bovendelen grijs. Binnenste staartpen-
nen eveneens donkergrijs, maar buitenste staartpen-
nen lichter. Zwarte armdekveren geven de soort de 
Engelse naam ‘Black-shouldered Kite’.

Determinatie
Een Grijze Wouw is goed te determineren. Er zijn maar 
weinig soorten die enigszins op de soort lijken. Adulte 
mannetjes van respectievelijk Blauwe-, Grauwe- en 
Steppekiekendief komen dan het meest in de buurt. 
Desondanks sluiten de grootte, het ontbreken van 

zwart op de handpennen op de bovenzijde en de zwar-
te armdekveren al deze soorten uit. In het veld was de 
vogel goed te vergelijken met de Torenvalken. De vogel 
was slechts iets groter dan een Torenvalk. Verder wa-
ren de forse kop, de zwarte armdekveren, de zwarte 
handpennen op de onderzijde en het kenmerkende 
zwarte masker rond het rode oog goed vast te stellen 
in het veld. Het enige wat dan nog moet worden uitge-
sloten is de oostelijke vorm van Grijze Wouw. Bij de 
oostelijke vorm vociferus lijkt het alsof het zwart 
bloedt van de binnenste handpennen op de armpen-
nen. Verder zou er een contrast moeten zijn tussen de 
witte ondervleugeldekveren en de grijze armpennen. 
Dit kenmerk is wel alleen bruikbaar bij adulte vogels. 
Doordat de vogel van de Marnewaard een adult betrof, 
viel de oostelijke vorm uit te sluiten. Het feit dat het 
een adult betrof betekent verder dat dit geval een an-
dere vogel was dan de juveniele vogel twee week eer-
der in Noord-Brabant.

Verspreiding en voorkomen
De Grijze Wouw heeft in Europa een beperkt voorko-
men, terwijl het in grote delen van Azië en Afrika een 
vrij algemene soort is. De soort is in Europa vooral te 
vinden in Spanje en Portugal. De soort lijkt de laatste 
jaren een opmars richting het noorden te maken, met 
uitbreiding naar Frankrijk. Tot en met 2000 waren er in 
Nederland slechts drie aanvaarde gevallen, maar vanaf 
2009 zijn er al meer dan tien gevallen geweest. De Grij-
ze Wouw van de Marnewaard is het eerste geval voor 
de provincie Groningen.
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Grijze Wouw en Boerenzwaluw, 21 augustus 2015  Foto: Alwin van Lubeck
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Dwerggans 
Van 1 tot 7 februari bevond zich een 
Dwerggans tussen duizenden Kol-
ganzen bij Schaapshok. Op 22 okto-
ber verbleef een vogel in het Jaap 
Deensgat. Bijzonder was de vogel 
van 8 oktober bij Scharmer met een 
Noorse halsband.

Sneeuwgans
Op 14 januari en 4 februari vloog een 
Sneeuwgans langs telpost Eemshaven.

Witbuikrotgans
Op Rottumerplaat verbleef een vogel 
van 21 februari tot 8 maart. Op 2 
april vloog een exemplaar langs de 
Eemshaven. Verder werden er nog 
twee vogels gezien op 15 april bij 
Noordpolderzijl en nog een exem-
plaar op 22 november bij de Rom-
melhoek. 

Zwarte Rotgans
Zwarte Rotgans wordt sporadisch 
op het vasteland gezien van Gronin-
gen. Op 7 maart was een vogel aan-
wezig op Rottumerplaat en op 5 mei 
een op Rottumeroog. Er was er op  
9 december een langsvliegende  
vogel bij de Eemshaven.

Roodhalsgans
De Dollardkwelder blijft goed voor 
Roodhalsgans; twee exemplaren 
werden gezien op 21 februari en 
een op 25 april. Verder zat een vo-
gel op 11 januari bij het Zuidlaarder-
meer, waren er twee op 28 maart in 
de Wirdumerpolder en eentje op 29 
maart bij Overschild. 

Amerikaanse Wintertaling
Deze Amerikaanse dwaalgast ver-
bleef van 8 tot 19 februari in het 
Lauwersmeer en zat voornamelijk 
in de Vlinderbalg. Het gaat hier om 
het twaalfde geval voor de provincie.

Witoogeend
Net als in 2014 werden er weer Wit-
oogeenden gezien bij Trimunt en Jilt 
Dijksheide, ditmaal op 5 mei.

IJseend
Een vrouwtje IJseend was in januari 
en februari aanwezig in de Vlinder-
balg, Lauwersmeer. Vanaf Rottu-
merplaat, Lauwersoog en de Eems-
haven werden meerdere vogels 
gezien. Bijzonder was het aantal 
van 12 vogels op 22 februari, waar-
genomen vanaf Rottumerplaat.

Buffelkopeend
Van 21 september tot 10 oktober 
verbleef een onvolwassen Buffel-
kopeend in het Nieuwe Robbengat. 
Het betreft, indien aanvaard, het 
eerste geval voor de provincie.

IJsduiker
Op 4 januari vloog er een vogel 
langs Lauwersoog evenals op 20 en 
21 november. Vanaf Rottumerplaat 
werd een vogel gezien op 13 decem-

ber. De overige waarnemingen kwa-
men allen vanaf de telpost in de 
Eemshaven, met langsvliegende 
vogels op 9 en 14 november en 13 
december. 

Grauwe Pijlstormvogel
Op 7 september vloog een exem-
plaar langs de telpost van de Eems-
haven vanuit de Dollard naar noord.

Stormvogeltje
Op 14 november werd er een langs-
vliegende vogel gezien vanaf Rottu-
merplaat.

Zwarte Ooievaar
Een adulte vogel werd op 6 mei 
waargenomen in de Emmapolder. 
Verder werden er meerdere exem-
plaren gezien in de zomermaanden 
waarvan een juveniele vogel van 
4-29 augustus zich mooi liet bekij-
ken in de Bouweder Polder.

Zwarte Ibis
Van 13 tot 17 mei zat een Zwarte Ibis 
in het gebied Ellerhuizen nabij Be-
dum. Tevens werd er op 1 en 2 juni 
een vogel gezien bij Achter de Zwar-
ten in het Lauwersmeer.

In dit overzicht worden schaarse en zeldzame vogels vermeld die in Groningen zijn gezien in 2015.   De  waarnemingen 
zijn voornamelijk afkomstig van websites als www.waarneming.nl en www.trektellen.nl. Voor een volledig 
 overzicht van alle leuke en interessante waarnemingen wordt dan ook verwezen naar deze websites. De volgorde 
is in overeenstemming met de Nederlandse lijst op www.dutchavifauna.nl. Wat de status van de soorten in de 
provincie Groningen betreft wordt www.vogelsvangroningen.nl gevolgd. 

Waarnemingen  Jacob Bosma, AndréWillem Faber & Alwin van Lubeck

Foto: Rene Oving

Buffelkopeend, Nieuwe-Robbengat,  
1 oktober 2015

Zwarte Ibis, Zuidwolde, 16 mei 2015  Foto: Richard Ubels
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Woudaap
Een Woudaap werd op in de nacht 
van 8 op 9 juni gehoord bij Tetje-
horn, de vogel werd in de dagen 
erna niet meer gehoord. Het is het 
elfde geval voor Groningen.

Kwak
Op 11 mei zat een vogel in het Go-
rechtpark te Hoogezand. Dezelfde 
dag werd er ook een vogel bij het 
Foxholstermeer gezien. Op 13 juni 
werd hier in de omgeving ook een 
vogel waargenomen.

Koereiger
Op 2 februari werd een Koereiger 
waargenomen in de Zuidpolder bij 
Grootegast. Op 7 april verbleef er 
eentje kortstondig bij Harender-
molen.

Grijze Wouw
Op 20 augustus werd een Grijze 
Wouw ontdekt in de Marnewaard. 
De vogel was in de ochtend van de 
21e nog aanwezig. Rond een uur of 
10 verdween de vogel hoog richting 
west en werd niet meer gezien. Het 
betreft hier het eerste geval voor de 
provincie Groningen!

Lammergier
Op 9 mei werd een vogel schroe-
vend gezien bij Zoutkamp. Hoogst-
waarschijnlijk hetzelfde exemplaar 
werd op 5 mei op de Sallandse Heu-
velrug en op 8 mei bij Dokkumer 
Nieuwe Zijlen gezien. 

Steppekiekendief
Ondanks de aanhoudende noord-
westenwind in het voorjaar werden 
er toch nog Steppekiekendieven 
opgemerkt in Groningen.  Er waren 
doortrekkers op 11 april langs de 
Eemshaven, 11, 23 en 24 april en 8 
mei langs de Noordkaap en op 3 
mei langs Termunten. In het najaar 
werd er een adulte man gezien op 
25 augustus en een eerste kalen-
derjaar op 12 september, beide 
langs de Eemshaven.

Steenarend
Een bijzondere waarneming was 
een eerste winter Steenarend die 
op 15 maart werd gezien bij Veen-
huizerstukken. Helaas kon de vogel 
niet worden teruggevonden. Het  
is de derde Steenarend voor de 
 provincie.

Bastaardarend
Op 10 mei werd een subadulte Bas-
taardarend langsvliegend gezien 
vanaf de Noordkaap. Indien aan-
vaard betreft het de vijfde voor de 
provincie Groningen.

Roodpootvalk
In het voorjaar waren er slechts 
twee waarnemingen: op 5 juni ver-
bleven twee vogels bij de Dollard-
kwelders en op 30 juni vloog een 
exemplaar over Groningen. Op 14 
augustus werd een adult vrouwtje 
gezien bij Woldendorp. In het najaar 
waren er meerdere doortrekkers en 
lieten juveniele vogels bij zowel 
Zuidbroek als Lauwerszijl zich en-
kele dagen mooi bekijken.

Klein Waterhoen
In het Zuidlaardermeergebied wer-
den in het voorjaar in ieder geval 
drie roepende Klein Waterhoenen 
vastgesteld. Bijzonder omdat er tot 
nog toe nog maar twee eerdere ge-
vallen van deze soort in de provin-
cie zijn geweest. 

Kleinst Waterhoen
In het Zuidlaardermeergebied wer-
den op tenminste twee locaties 
 vogels gehoord of gezien. Hiervan 
liet een paartje zich buitengewoon 
mooi zien in de Onnerpolder, waar-
bij ook is vastgesteld dat ze vijf jon-
gen hebben gekregen. Het betreft 
hier het eerste zekere broedgeval 
voor de provincie Groningen
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Foto: Theo Bakker 

Roodpootvalk, Lauwerszijl-Waardsterpolder,  
5 september 2015

Foto: Jos de Vries 

Steenarend, Veenhuizerstukken,  
15 maart 2015

Kleinst Waterhoen mannetje, Zuidlaardermeergebied, 23 juni 2015 Foto: Guido Meeuwissen
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Amerikaanse Goudplevier
Tijdens de jaarlijkse Top-of-Holland 
vogeldag op 15 mei werd een Ameri-
kaanse Goudplevier gevonden in 
polder Breebaart. De vogel was 
aanwezig tot 28 mei. Het betreft 
hier de vijfde aanvaarde vogel voor 
Groningen. 

Morinelplevier
Een groep van 11 vogels vloog op 3 
mei langs telpost Noordkaap. Tien 
vogels waren ter plaatse bij Finster-
wolde op 5 mei en een dag later 
 lieten zes exemplaren zich mooi 
 bekijken bij Wildervanksterdallen.

Strandplevier
Twee vogels werden tijdens het 
broedseizoen gezien op Rottumer-
oog. Verder werd alleen nog bij 
 Suyderoog-Lauwersmeer één exem-
plaar waargenomen, op 22 maart 
en 14 juni.

Grote Grijze Snip
Op 14 mei werd een Grote Grijze 
Snip gevonden op een klein plasje 
bij Zevenhuizen. Vanwege de kwets-
baarheid van het gebied werd deze 
waarneming stilgehouden. Indien 
aanvaard gaat het hier om het vijfde 
geval voor de provincie.

Poelruiter
Op 26 juni bevond zich een exem-
plaar bij het Jaap Deensgat. Van 2 
tot 18 juli waren tot twee vogels 
aanwezig bij Achter de Zwarten. 
 Tevens was er juveniele vogel op  
26 augustus in het Zuidlaarder-
meergebied.

Terekruiter
Een vogel was van 18 juli tot 2 au-
gustus aanwezig in de Breebaart-
polder. Inmiddels is deze soort een 
jaarlijkse gast aan het worden in de 
polder.

Gestreepte Strandloper
De enige Gestreepte Strandloper 
van 2015 in Groningen verbleef van 
20 tot 26 juli in het Zuidlaarder-
meergebied.

Breedbekstrandloper
Op 16 en 17 mei werden zowel in de 
Breebaartpolder als op het Horn-
huisterwad twee vogels gezien. In 
de daaropvolgende maanden waren 
er tot begin september meerdere 
waarnemingen verspreid over het 
Lauwersmeergebied en verbleven 
er maximaal drie exemplaren in de 
Breebaartpolder. 

Grauwe Franjepoot
Zowel in het voorjaar als in het na-
jaar werden vogels gezien. Het 
hoogste aantal was vijf juveniele 
vogels in de Emmapolder op 30 au-
gustus en 1 september.

Rosse Franjepoot
Door het ontbreken van noord-
westerstorm zijn er dit jaar weinig 
Rosse Franjepoten waargenomen. 
Op 6 september, 20 en 22 november 
 vlogen er solitaire vogels langs 
 Lauwersoog.

Vorkstaartmeeuw
Op 4 januari en 30 juli vloog een vo-
gel langs Lauwersoog. Op 31 juli, 5 

september en 21 november was dit 
eveneens het geval in de Eemsha-
ven. Hierbij dient vermeld te wor-
den dat de vogels van 30 en 31 juli 
en die van 5 september alle adulte 
vogels betroffen!

Grote Burgemeester
Op 21 en 29 november werden res-
pectievelijk vogels gezien in Lauwers-
oog en in de Emmapolder.

Kleine Burgemeester
Van 17 tot 20 januari verbleef een 
derde kalenderjaar Kleine Burge-
meester op de steigers bij Kaap 
Hoorn aan het Hoornse Meer. Op 4 
april vloog er een vogel langs de tel-
post in de Eemshaven. Ook op 13 
november vloog er een vogel langs 
de Eemshaven, ditmaal betrof het 
een adult.

Lachmeeuw
Op 15 november zagen een paar for-
tuinlijke vogelaars op Rottumer-
plaat een vogel langs vliegen in de 
branding. Indien aanvaard betreft 
het de tweede voor de provincie.

Lachstern
Vanaf 22 juli waren de Lachsterns 
weer aanwezig op de zandgaten in 
Oost-Groningen. Ze werden tot 19 

76     De Grauwe Gors  jaargang 43 - 2016

Foto: Dirk Vogt 

Rosse Franjepoot, Kustweg Lauwersoog, 
6 sept. 2015

Amerikaanse Goudplevier,  Foto: Guido Meeuwissen
Breebaardpolder, 18 mei 2015
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augustus gezien en het maximale 
aantal betrof 31 vogels. Langstrek-
kende vogels waren er nog op 5, 6, 
12 en 23 mei, alle langs de noord-
kust.

Witvleugelstern
Dit jaar waren er enkele broedge-
vallen. In totaal werden drie juve-
nielen groot gebracht. 

Witwangstern
Dit jaar kwamen de Witwangsterns 
niet tot broeden in het Zuidlaarder-
meergebied. Dit was hoogstwaar-
schijnlijk te wijten aan het slechte 
weer in het voorjaar en het hoge 
waterpeil.

Kleinste Jager
Er werden slechts drie waarnemin-
gen gedaan dit jaar. Op 5 september 
vloog een vogel langs Lauwersoog, 
en op 17 augustus en 6 september 
vlogen exemplaren langs de Eems-
haven.

Kleine Alk
November was dit jaar een goede 
maand voor Kleine Alk. Op 22 no-
vember vlogen er zelfs vier vogels 
langs Lauwersoog.

Papegaaiduiker
Op 12 januari vloog een vogel langs 
de telpost op de Eemshaven. Verder 
werden er op  13 november drie 
Pape gaaiduikers gezien boven Rot-
tumeroog. De soort blijft uiterst 
zeldzaam in de provincie Groningen.

Zwarte Zeekoet
Op 22 november werd een Zwarte 
Zeekoet langsvliegend gezien vanaf 
Lauwersoog. Het betreft het vijfde 
geval voor de provincie Groningen.

Oehoe 
De bekende vogel van, waarschijn-
lijk niet-wilde afkomst, was van tijd 
tot tijd aanwezig bij Lauwerszijl.

Velduil
Vanwege hoge aantallen muizen 
was het gebied rond de gemeente 
Ten Boer in 2015 een paradijs voor 
roofvogels. Behalve een bijzondere 

‘soos’ van zes onvolwassen Grauwe 
Kiekendieven werden er drie broed-
locaties van Velduilen vastgesteld. 
Later in het seizoen werden op een 
van deze locaties vier vliegvlugge 
jongen waargenomen. In het najaar 
werden in dit gebied maximaal vijf 
Velduilen gezien. 

Steenuil
De weinige meldingen van deze 
soort kwamen uit Zoutkamp 14 fe-
bruari, Veendam 25 maart, Noord-
wolde 25 april en Essen 8 septem-
ber. Het ging telkens om roepende 
vogels.

Nachtzwaluw
Een mannetje werd op 29 april op-
gestoten in een bosperceel van het 
Pekelderbos.

Gierzwaluw 
Een erg late Gierzwaluw op 23 no-
vember bij Warffum is het vermel-
den waard.

Alpengierzwaluw
Een vogel werd samen met drie 
gierzwaluwen op 16 september van-
af de telpost waargenomen in de 
Eemshaven. Het gaat hier om het 
vijfde geval voor de provincie Gro-
ningen.

Hop
Op 10 juli werd een Hop kort gezien 
bij Borgerveld, Vlagtwedde.

Bijeneter 
Al op 26 april werd een groepje van 
vijf Bijeneters ter plaatse gezien bij 
Rottum. Later in het voorjaar volg-
den nog enkele losse waarnemin-
gen. Een groep van maximaal 18 
vogels verbleef van 1 juni tot in ie-
der geval 4 juni in het Lauwersmeer-
gebied, in de Marnewaard. Een 
groep van 25 werd op de 26ste juni 
gemeld overvliegend bij Winsum. 

Middelste Bonte Specht
Enkele vogels werden gemeld op de 
bekende plekken bij Ter Apel en 
Glimmen.

Draaihals
Meer dan 30 exemplaren werden dit 
jaar gezien, verspreid over zowel 
voor- als najaar. Het merendeel 
 betrof vogels langs de noordkust.  
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Foto: Richard Ubels

Bijeneter, Marnewaard, 4 juni 2015

Draaihals, Eemshaven,  Foto: Alwin van Lubeck
28 augustus 2015
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Roodstuitzwaluw
Op 9 mei vloog een vogel langs de 
telpost van de Eemshaven en op 19 
mei werd een exemplaar vijf minu-
ten waargenomen nabij een boer-
derij in de Reiderwolderpolder.

Duinpieper
Een vogel was kort ter plaatse in de 
Oosterwolderpolder op 30 augus-
tus. Verder werden dit jaar weer en-
kele vogels opgemerkt op trek in 
zowel voor- als najaar.

Grote Pieper
Tussen eind september en half ok-
tober kwamen meldingen van de 
beide Rottums 3, Delfzijl 1, telpost 
Eemshaven 4 en telpost Wildervank 3. 

Mongoolse Pieper
Op 29 oktober werd de roep van 
een waarschijnlijke Mongoolse Pie-
per opgenomen in de Eemshaven-
Oost. Omdat het sonogram een 
kleine afwijking laat zien ten op-
zichte van de op dit moment beken-
de roepjes van Mongoolse Pieper, 
zal de vogel voorlopig niet worden 
aanvaard door het CDNA.

Roodkeelpieper 
In het voorjaar werden vier exem-
plaren opgemerkt, alle langstrek-
kend bij telpost Eemshaven. Een 
vogel werd op 15 mei gezien bij het 

Jaap Deensgat. In het najaar waren 
er waarnemingen op 3 oktober op 
Rottumerplaat en op 22 oktober 
wederom bij het Jaap Deensgat. Te-
vens vlogen er drie vogels langs tel-
post Eemshaven in het najaar.

Citroenkwikstaart
Een mogelijke juveniele Citroenk-
wikstaart werd gezien op 17 augus-
tus op de Dollardkwelders. Helaas 
kon de vogel niet gefotografeerd 
worden.

Waterspreeuw 
Een Waterspreeuw werd waargeno-
men bij de natuurplas bij de Enne-
maborgh. Datum en verdere bijzon-
derheden zijn niet bekend.

Pestvogel
In de eerste maanden van 2015 wer-
den kleine aantallen van deze soort 
vastgesteld. Er waren slechts drie 
meldingen in de laatste twee maan-
den van het jaar.

Roodsterblauwborst
Op 13 juni werd een zingend manne-
tje ontdekt te midden van enkele 
territoriale ‘gewone’ Blauwborsten 
op een groot koolzaadveld in Blij-
ham-De Vennen. De vogel werd tot 
10 juli waargenomen. Opvallend is 
dat op bijna dezelfde plek twee jaar 
eerder ook een Roodsterblauw-
borst aanwezig was.

Sperwergrasmus
Van 21 tot 24 augustus werd een vo-
gel waargenomen langs de Kust-
weg in het Lauwersmeergebied. An-
dere vogels werden gezien in de 
Eemshaven op 30 augustus,  19 en 
20 september en op 18 september 
op Rottumerplaat.

Humes Braamsluiper
Een mogelijke Humes Braamsluiper 
(ondersoort blythi) werd op 7 sep-
tember gefotografeerd bij de Bor-

kumlijn in Eemshaven-West. De vo-
gel liet een opvallende meesachtige 
ratel horen en toonde zeer lichte 
bovendelen en witte staartzijden.

Krekelzanger
Er waren meldingen van zingende 
vogels bij Leek op 30 mei en in de 
Oosterpolder op 7 juni.

Grote Karekiet
In mei, juni en juli werd een zingend 
mannetje waargenomen bij het 
Zuidlaardermeer.

Veldrietzanger
Een Veldrietzanger werd op 7 juni 
gevangen en geringd in de Eemsha-
ven. De vogel kon helaas niet terug-
gevonden worden in het veld. Het 
betreft het eerste geval voor de pro-
vincie Groningen. Elders in dit num-
mer wordt de vangst beschreven.

Bladkoning
De eerste vogel werd gevonden op 
14 september in de Eemshaven 
waarna er vele volgden, verspreid 
over de hele provincie. Bijzonder 
waren de, maximaal, drie vogels die 
meer dan een week in een parkje in 
Zuidhorn verbleven. De laatste mel-
ding kwam van 1 november, even-
eens uit de Eemshaven.
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Roodsterblauwborst,  Foto: Gerrit Kiekebos
Blijham, 15 juni 2015

Foto: Alwin van Lubeck 

Bladkoning, Marnewaard,  
21 september 2015
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Pallas’ Boszanger
Op 1 november werd een Pallas’ 
Boszanger gevonden in het Zuid-
walbos, Lauwersmeer. Een vogel 
die op 3 december werd gevangen 
en geringd in Stedum kon de dagen 
erna, hoewel niet makkelijk, van 
tijd tot tijd nog worden waarge-
nomen.

Kleine Vliegenvanger 
Maar liefst drie eerstejaars vogels 
waren op 20 en 21 september aan-
wezig op Rottumerplaat. Op 21 sep-
tember werd ook een vogel gehoord 
in de Marnewaard, Lauwersmeer.

Taigaboomkruiper
Een vogel van de ondersoort macro
dactyla werd kort zingend gehoord 
in het Roelagerbosch op 20 januari.

Raaf
Het aantal waarnemingen in de pro-
vincie blijft toenemen. In het Lau-
wersmeergebied werden maximaal 
vier vogels gezien.

Bonte Kraai
Hoewel langs de Groninger kust en 
in het Lauwersmeergebied nog wel 
eens een enkele vogels huist, wordt 
deze vogel merkbaar zeldzamer. 
Bijzonder is de vogel die vanaf 25 
oktober bij Stadskanaal verbleef.

Roze Spreeuw
Een eerstejaars vogel werd op 14 
september waargenomen vanaf tel-
post Eemshaven.

Europese Kanarie
In het voorjaar vlogen vier vogels 
langs telpost Eemshaven. Twee vo-
gels werden in Groningen op 3 april 
bij het Euroborgterrein waargeno-
men, gevolgd door een zingende 
vogel op 18 mei bij Spijk en een 
exemplaar in de Eemshaven op 7 
juni. In het najaar vlogen vogels over 
de telpost van Wildervank op 8, 9 en 
10 oktober en op 21 oktober over die 
van de Eemshaven. Op 31 oktober 
werd nog een mannetje ter plaatse 
waargenomen in de Eemshaven. 
Ook vlogen er in het najaar vijf 
exemplaren langs de telpost aldaar.

Roodmus
Een zingende vogel werd waargeno-
men op 5 juni in de Eemshaven 
waarna er drie vogels werden gezien 
op 7 juni. Op 12 juni was een vogel 
kort ter plaatse langs de Kustweg in 
de Lauwersmeer. De enige najaars-
waarneming kwam van een juveniel 
op 13 september uit de Eemshaven.

Grauwe Gors
Er werden dit jaar geen overwinte-
raars opgemerkt. De eerst vogel 
werd gemeld op 5 april langs tel-
post Eemshaven gevolgd door een 
eveneens overvliegend exemplaar 
op 26 april bij Slochteren. Op 11 mei 
vloog een vogel langs de telpost 
van Ruidhorn. Zingende vogels wer-
den gemeld vanaf 6 mei bij Wagen-
borgen en op 23 juni bij Nieuwolda. 

Ortolaan
Op 3 mei vloog een vogel langs tel-
post Eemshaven. In het najaar wer-
den overvliegers gemeld op 8 au-
gustus uit de Eemshaven, op 13 
augustus over Zuidveld en op 22 
augustus over Noordhorn.

Dwerggors
Een vogel werd samen met vier 
Veldleeuweriken overvliegend ge-
zien en gehoord op 14 oktober in 
het Lauwersmeergebied nabij het 
Nieuwe Robbengat. Op 17 oktober 
vloog een vogel langs de Eems-
haven.

Grijze Junco
Het tweede exemplaar van deze 
soort voor Nederland werd op  1 fe-
bruari waargenomen in de volks-
tuintjes van Beijum- Groningen. 
Deze nieuwe soort voor de provin-
cie bleef tot 10 april. Het verhaal 
van de ontdekking is uiteraard in dit 
nummer opgenomen.

Jacob Bosma – Groningen
jacobbosma@tiscali.nl
André- Willem Faber - Rolde
andrewillemfaber@gmail.com
Alwin van Lubeck - Groningen
alwinvlubeck@gmail.com

Kleine Vliegenvanger,  Foto: Mark de Vries
Rottumerplaat, 20 september 2015 

Foto: Marcel Sandifort 

Pallas' Boszanger, Stedum,  
3 december 2015
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